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RESUMO  
 
SANTA TERRA JÚNIOR, João. A organização criminosa Primeiro Comando da 
Capital: análise das consequências penais da existência do PCC. 2017. 354 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 

 
A partir da demonstração da presença, no fenômeno criminológico 
autodenominado Primeiro Comando da Capital, de todos os elementos típicos 
reclamados pela lei 12.850/2013 para o reconhecimento de uma organização 
criminosa, objetiva-se, com este trabalho acadêmico, o emprego de uma análise 
dogmático-penal das diversas modalidades de condutas que, de alguma forma, 
colaboram para o seu fomento e a sua sustentação estrutural e finalística, em prol 
do alcance do embasamento teórico hábil à justa responsabilização criminal dos 
seus integrantes e colaboradores. Preliminarmente, será realizado um recorte 
conceitual a respeito da terminologia “facção criminosa”, à qual se entende 
pertencer o Primeiro Comando da Capital. Será, também, empreendido um 
estudo concernente às suas origens, por se entender pertinente à compreensão 
do raciocínio desenvolvido para o atingimento das conclusões finais. Em 
consequência do reconhecimento da ilicitude associativa desse agrupamento de 
pessoas, serão analisadas questões marcadas por uma colisão de valores 
constitucionais decorrentes da imprescindibilidade de proteção da sociedade 
nesse contexto fático e da necessidade de preservação de direitos individuais 
afetados pelo exercício dessa prestação estatal. Também em razão da 
demonstração da ausência de licitude na finalidade associativa, será realizado um 
estudo constitucional almejando embasar as seguintes conclusões: ausência de 
reconhecimento do direito inerente às associações para tal agrupamento de 
pessoas; sedimentação da segurança como direito fundamental do ser humano 
que escora as ações preventivas e repressivas estatais em face dos danos 
ocasionados pelas ações ilícitas dessa facção criminosa; e a necessidade de 
emprego da tutela penal como uma das vias imprescindíveis à proteção individual 
e coletiva contra tais mazelas. Por fim, como salientado, serão estudados 
aspectos legislativos e teóricos, bem como casos concretos já apreciados pelo 
poder judiciário, concernentes às organizações criminosas, necessários para o 
embasamento fático e jurídico da aplicação das teorias do concurso de pessoas 
às diversas modalidades de condutas colaborativas à manutenção da existência 
ilícita do Primeiro Comando da Capital, com relevo para a teoria do domínio da 
organização. 
 
Palavras-chave: Primeiro Comando da Capital. Organização criminosa. Facção 
criminosa. Direito fundamental à segurança. Concurso de pessoas. Teoria do 
domínio da organização. 
 



 

ABSTRACT 
 
The criminal organization Primeiro Comando da Capital: analysis of the criminal 
consequences of the existence of PCC. 2017. 354 f. Dissertation (Master's 
degree). Law School, University of São Paulo, São Paulo 2017. 
 
Based  on  this sample, in the criminological phenomenon self proclaimed Primeiro 
Comando da Capital, of all of the typical elements invoked by the law 12.850/2013 
for the recognition of a criminal organization, it is aimed at, with this academic 
work, the job of a criminal dogmatic analysis of the several modalities of conducts 
that, in some way, they collaborate for its fomentation and structural, in order to 
reach theoretical basis to criminal accountability of their members and 
collaborators. Foremost a conceptual cutting will be accomplished regarding the 
terminology "criminal faction", to which one understand to belong the Primeiro 
Comando da Capital. It will be, also, undertaken a study regarding their origins, for 
understanding the reason developed for reaching of the final conclusion. As a 
consequence of the recognition of the associative illicitness of that grouping of 
people, subjects will be analyzed marked by a collision of current constitutional 
values of the indispensability of protection of the society in context and of the need 
of preservation of affected individual rights from the state. Also in reason of the 
demonstration of the licitness absence in the associative purpose, a constitutional 
study will be accomplished longing for to base the following conclusion: 
recognition absence of the inherent right to the associations for such grouping of 
people; sedimentation of the security as the human being's major right that braces 
the preventive and repressive actions state in face of the damages caused by the 
illicit actions of that criminal faction; and the need of job of the penal protection as 
one of the indispensable roads to the individual and collective protection against 
such sore spots. Finally, as pointed out, they will be studied legislative and 
theoretical aspects, as well as real cases already appreciated by the judiciary 
power, concerning to the criminal organizations, necessary for the basis and 
juridical of the application of the theories of the multiple crimes offenders to the 
several modalities of collaboratives conducts to the maintenance of the illicit 
existence of the Primeiro Comando da Capital, with relief for the theory of the 
domain of the organization. 
 
Keywords: Primeiro Comando da Capital. Criminal organization. Criminal faction. 
Fundamental right to security. Multiple crimes offenders. Theory of the domain of 
the organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação tem por escopo um estudo a respeito do 

moderno fenômeno sócio criminológico autodenominado Primeiro Comando da 

Capital – PCC, dando relevo para as suas expressões no ambiente externo ao 

seu reduto de surgimento, ocasionadoras de diversos reflexos na ordem jurídico-

penal. 

 

Permeada por questões atinentes à globalização, em especial dos meios 

de comunicação e do trânsito de valores e bens, a criminalidade organizada é 

tema extremamente atual que transcende a relevância nacional, sendo objeto de 

reflexões, questionamentos, discussões e mapeamento por todo o globo. 

 

Contudo, apesar de atual, a problemática arrasta-se e incrementa-se há 

décadas, insolúvel, representando, por suas inúmeras facetas (desde as 

tradicionais máfias italianas, a Cosa Nostra, a Camorra e a N´drangheta, os 

cartéis de drogas da América do Sul, como de Medellín e de Cali, as rígidas 

organizações orientais, como a Yakuza e a Tríade Chinesa, as nascidas no 

interior do ambiente prisional, como o Comando Vermelho, até aquelas 

decorrentes da espúria simbiose entre os interesses econômicos e as ilícitas 

pretensões daqueles que ocupam cargos públicos), verdadeira ameaça ao 

alicerce no qual nossa sociedade moderna foi sedimentada, dos direitos e das 

garantias do Estado Democrático e Social de Direito. 

 

De fato, da associação ilícita de pessoas decorre a união de esforços 

para a consecução de atividades ofensivas a bens jurídicos de extrema relevância 

social; em consequência do maior volume de condutas empregadas para os fins 

ilícitos, há a potencialização da capacidade de geração de danosidade social; e, 

da complexa estruturação material, técnica, financeira e humana, decorre 

inequívoco incremento na dificuldade de aparelhamento estatal para o seu 

enfretamento. 
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Ademais, seja em razão do crescimento constante do poderio bélico das 

organizações criminosas, ou por terem abocanhado significante fragmento da 

economia informal (e ilícita) da atualidade, ou, ainda, por estarem, cada vez mais, 

imiscuídas no seio do próprio Estado, demandam particular e detalhada atenção 

dos órgãos públicos, que, em diversos aspectos, vêm perdendo espaço social e, 

até mesmo, jurisdicional,1 para os “soldados” e comandantes dos grupos ilícitos. 

 

Tomando como verdadeiras tais premissas e afunilando o objeto de 

análise à realidade brasileira, constata-se que, nas últimas décadas, afloraram e 

ganharam notoriedade duas espécies de estruturações delituosas organizadas: as 

ramificadas no ambiente político-econômico e aquelas embrionárias do sistema 

penitenciário. Este último fenômeno criminal será o objeto de estudo deste 

trabalho, centrado na análise das consequências jurídicas do desenvolvimento 

das atividades que dão sustentação financeira e fomentam a expansão territorial e 

humana, há mais de duas décadas, da facção autodenominada Primeiro 

Comando da Capital (PCC). 

 

Nessa ótica específica, ou seja, do surgimento de facções criminosas nos 

moldes do Primeiro Comando da Capital – PCC, originadas no interior de 

estabelecimentos prisionais, verifica-se no Comando Vermelho (CV), do Rio de 

Janeiro, importante embasamento histórico revelador de fatos comuns ao 

desenvolvimento desta espécie de criminalidade: desde as causas e o fomento do 

seu nascimento no presídio de Ilha Grande (que, em parte, comunicam-se com a 

realidade paulista), passando pelas bases de sustentação eficaz da disseminação 

ideológica no ambiente prisional, pelas técnicas empregadas para a expansão 

                                                           
1 Uma das características das organizações criminosas é a estruturação organizada de seus 
integrantes com o controle de seus atos e também das comunidades nas quais estão ramificadas. 
Para a manutenção de tal estrutura e do referido controle são elaborados estatutos, verdadeiros 
modelos de condutas, regramentos tácitos ou expressos, porém, específicos, que tanto 
disciplinam a atuação de seus membros, como estabelecem sanções para aqueles que 
descumprem tal “normatização”. Ocorre que, para a consagração desse controle, de nada 
adiantaria a criação de norma de conduta que, caso descumprida, não implicasse na consequente 
submissão à necessária coerção para a materialização do “dever ser” nela contido. Nesse 
contexto desponta-se a realidade operacional do Primeiro Comando da Capital – PCC, com o 
manejo de “tribunais” para alcance de soluções, pelos seus integrantes e comandantes, aos 
problemas da comunidade dominada, atuando eles, portanto, como verdadeiros substitutos ilícitos 
ao monopólio Estatal da tutela criminal constitucionalmente estabelecido. 
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extramuros, até o alcance da similar finalidade ilícita associativa atual, 

consubstanciada na inequívoca mutação dos propalados ideais que nortearam a 

conquista do território interno prisional. 

 

Com relação ao Primeiro Comando da Capital, o ideal humanista 

fomentador da sua fundação revela-se na luta em prol dos direitos da população 

carcerária, expandindo-se após o massacre de cento e onze detentos da Casa de 

Detenção de São Paulo, o “Carandiru”, e sedimentando-se a partir do Anexo da 

Casa de Detenção de Taubaté. Essa tônica de contraposição à repressão estatal 

manifestada no ambiente prisional permeia toda a história documentada do PCC 

e até os dias atuais está presente nos discursos daqueles que são identificados 

como seus expoentes, assim como em diversas análises acadêmicas. 

 

Ocorre que, se a absurda precariedade do sistema penitenciário ainda é 

palco fértil para o desenvolvimento de análises antropológicas, sociológicas e 

jurídicas a respeito do comportamento dos detentos, a evolução dessa 

associação de pessoas, com o prolongamento do “comando”2 para o ambiente 

externo aos muros dos presídios, a disseminação de seus códigos de condutas 

para diversos rincões do Brasil, a estratégia de tomada de território urbano, 

favorecida pelas omissões estatais na outorga dos direitos sociais básicos, e, 

principalmente, o empreendedorismo delituoso, consolidado pela consecução de 

graves crimes como o narcotráfico, sequestro, tráfico de armas de fogo e 

homicídio, são realidades que permeiam a nossa sociedade hodierna e que não 

guardam a mesma correlação ideológica com aquele alicerce solidário 

representado pelo lema herdado do Comando Vermelho: “Paz, Justiça e 

Liberdade”. 

 

                                                           
2 A nomenclatura do PCC, com a utilização das palavras “primeiro” e “comando”, revela não 
apenas o protagonismo das ações desse grupo no território paulista, mas o ideal de dominação, 
de início disseminado por todo o sistema carcerário, depois espalhado para as localidades 
periféricas dos grandes centros urbanos (aquelas que não receberam do Estado as condições 
mínimas para o desenvolvimento de uma vida digna), com o emprego de duas estratégias: pela 
sedução da população por meio de promessas de fácil alcance a vantagens indevidas, eficaz 
ferramenta para arregimentar cada vez mais seguidores; e pelo fornecimento de serviços e 
favores que servirão de moeda de troca para a manutenção da “lei do silêncio”, tão importante 
para o sucesso das ilícitas empreitadas criminosas naquelas áreas, em especial o narcotráfico. 



16 

 

Ademais, se tal espécie de criminalidade organizada (que 

denominaremos, ao longo do trabalho, de facção criminosa), não é um fato social 

recente e, muito menos, é exclusividade do Estado de São Paulo, desde que o 

Primeiro Comando da Capital decidiu romper com o silêncio imposto pelo governo 

paulista (com a negação da sua existência),3 por meio da deflagração simultânea 

de dezenas de rebeliões em estabelecimentos prisionais e com a ostentação dos 

seus elementos identificadores (“1533” e “PCC”), diversas e intensas foram as 

ofensivas delituosas perpetradas e que sedimentaram, em toda a população, a 

certeza da capacidade organizativa de seus membros, bem como da 

potencialidade lesiva daquela facção. 

 

Em 2006 a sociedade paulista assistiu, nas ruas dos mais diversos 

centros urbanos, à revelação do poderio bélico do Primeiro Comando da Capital,4 

e, do dia para a noite, a população do ambiente extramuros, aterrorizada, foi feita 

refém daquela inserida no sistema prisional: ordens de ataques partiram das 

lideranças dessa facção criminosa voltadas contra a vida e a integridade física de 

agentes dedicados à segurança pública, contra o patrimônio de empresas 

privadas e contra o patrimônio público (basta relembrar que bomba de enorme 

poderio explosivo foi lançada na entrada principal do prédio sede do Ministério 

Público, a poucos metros do histórico edifício da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo). 

 

                                                           
3 LUIZ ROBERTO UNGARETTI DE GODOY afirma que profissionais ligados aos altos escalões da 
segurança pública do Estado de São Paulo negavam a existência do PCC como uma organização 
criminosa, “uma vez que não se passava de um grupo que apenas era conhecido como uma 
“facção” criminosa que praticava pequenos delitos e rebeliões em presídios, e não oferecia risco à 
sociedade, pois era uma “organização falida”, conforme trecho da entrevista concedida pelo 
Delegado de Polícia Civil, Godofredo Bittencourt, ao jornal Folha de São Paulo: “Em 2002, após a 
divulgação pelo Deic de um organograma da facção – na qual Marcola aparecia no topo da 
hierarquia, Bittencourt afirmou, em tom de ironia e vitória, que o PCC era uma ‘organização falida’” 
(Crime Organizado e seu tratamento jurídico penal. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2011, p. 
102). 

4 A mesma população paulista que já tinha se surpreendido, em 18 de fevereiro de 2001, com a 
megarrebelião que envolveu vinte e nove estabelecimentos prisionais e revelou a capacidade de 
organização estrutural e de disseminação de ordens das lideranças dos detentos, presenciou o 
despreparo estatal para prevenir situações daquela monta e viu escancarada a sigla PCC para o 
Brasil, contrariando as tentativas das autoridades paulistas ligadas à segurança pública de 
camuflar a existência daquela associação de presos. 
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Uma década depois daquele mês de maio sangrento5 o Estado não mais 

nega a existência do Primeiro Comando da Capital, tarefa que seria mesmo 

impossível em face da hegemonia alcançada por tal facção no interior dos 

presídios paulistas e do sucesso das técnicas de expansão extramuros que 

acarretou imenso controle de atividades delituosas lucrativas, em especial nas 

áreas urbanas periféricas por ela controladas, constatações alcançadas pela 

análise das seguintes premissas: (a) desde a sua criação o PCC dizimou as 

outras facções criminosas que estavam ramificadas nos presídios paulistas; (b) 

criou laços umbilicais com outras organizações criminosas armadas estruturadas 

a partir de outros Estados; (c) plantou células de atuação criminosa nos presídios 

de diversos Estados Brasileiros;6 (d) ramificou sua atuação delituosa para países 

vizinhos, em especial os grandes produtores de entorpecentes; (e) estruturou-se 

como verdadeira empresa do crime, com funções hierarquizadas, estatutos 

organizacionais, regras de condutas de seus integrantes e capital próprio; (f) 

potencializou o tráfico de drogas e de armas de fogo; (g) blindou seu patrimônio, 

ocultando-o, com o emprego de ilícitas manobras caracterizadoras de lavagens 

de capitais. 

 

Nesse contexto, importante premissa a ser discutida repousa nas 

conclusões concernentes às razões pelas quais o PCC tanto se difundiu nos 

locais externos ao cárcere, especificamente nas áreas de maior omissão estatal. 

Ainda que não seja uma realidade específica desse grupo criminoso (pelo 

contrário, é uma constante não apenas nas organizações criminosas nascidas no 

seio dos estabelecimentos prisionais, mas, em diversas outras também, como as 

mafiosas), o reconhecimento da existência de um contexto urbano e político 

fomentador da estruturação do ambiente propício à arregimentação de novos 

integrantes, à manutenção da “lei do silêncio” e à blindagem das atividades 

                                                           
5 O emprego dessa denominação não decorre somente das ofensivas de integrantes e 
simpatizantes do Primeiro Comando da Capital, mas também da reação das forças policiais, do 
que resultou um saldo de centenas de mortos, naquele que certamente representou um dos mais 
caóticos episódios da segurança pública paulista. 

6 De fato, o PCC longe está de representar uma questão de segurança pública somente para o 
Estado Paulista, uma vez que, pelo seu agigantamento, hoje se constata que São Paulo o 
“exportou” para todos os Estados do Brasil e também para alguns países da América do Sul. 
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ilícitas, é relevante passo para a exposição da situação de sujeição que a 

população de tais localidades está exposta e, em consequência, para a 

demonstração da imprescindibilidade de adoção de imediatas medidas para a 

outorga de serviços públicos capazes de levar a dignidade a essas áreas. 

 

Tais premissas impulsionam também outra conclusão: que o estudo do 

Primeiro Comando da Capital não pode mais ser relegado aos corredores dos 

órgãos responsáveis pela persecução criminal e, no âmbito acadêmico, à 

observação de suas estratificações somente no ambiente interno dos 

estabelecimentos prisionais. Há tempos constata-se que a expansão do Primeiro 

Comando da Capital para fora do espaço territorial do seu surgimento é 

representativa da sua mutação ideológica, consubstanciada no domínio das 

atividades ilícitas em espaços urbanos, em especial naqueles abandonados pelo 

Estado. Assim, o inicial estudo a respeito das raízes fáticas e ideológicas do 

Primeiro Comando da Capital possui enorme importância para a posterior 

confrontação com a coleta de material probatório a respeito do desenvolvimento 

das suas atividades no ambiente externo aos presídios. 

 

No tocante à expansão territorial, social e política do Primeiro Comando 

da Capital no ambiente exterior aos presídios, além da correlação entre as 

omissões sociais estatais e o fomento desse fenômeno, são analisadas as 

técnicas empregadas para o sucesso expansionista. Para tanto, dois serão os 

nortes: (i) um estudo comparativo com a espécie de organização criminosa que 

mais influenciou a atual configuração mundial do enfrentamento à tal espécie de 

criminalidade, as máfias tradicionais italianas, com foco específico nas técnicas 

empregadas para a conquista territorial, humana e política; e (ii) a demonstração 

de que o PCC aproveitou-se da evolução tecnológica das comunicações para 

expandir suas atividades extramuros, com análise de diversas questões 

constitucionais e criminais identificadas no uso de aparelhos celulares no interior 

de estabelecimentos prisionais. 

 

A apresentação do choque decorrente dessa confrontação entre a 

expansão externa aos cárceres e as propaladas raízes ideológicas do nascimento 
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da facção, objetivará demonstrar a transmutação da inicial alegada licitude da 

associação de pessoas para a ilicitude reveladora da identificação de todos os 

atuais elementos típicos normativos configuradores de uma organização 

criminosa. 

 

Superada a demonstração da expansão das atividades do Primeiro 

Comando da Capital no ambiente exterior aos presídios, serão abordados temas 

identificados a partir do reconhecimento da ilicitude no desempenho das suas 

funções: análise da existência de resguardo constitucional para a associação de 

pessoas e ponderações sobre a sua aplicabilidade para o PCC; apontamentos 

acerca do dever de proteção estatal decorrente das consequências da 

mencionada mutação da sua finalidade associativa; o direito à segurança como 

fator condicionante da ação estatal em face das atividades lesivas daquela 

facção, e o papel do direito penal como mecanismo de proteção estatal para 

tanto. 

 

Tendo como premissa a constatação de que o problema analisado é 

multifacetado tanto nas suas origens, como nas circunstancias que garantem a 

sua constância temporal, o que gera o reconhecimento da imprescindibilidade de 

adoção de plúrimas tutelas estatais para o seu enfrentamento, bem como o 

reconhecimento de serem exponenciais as lesões decorrentes das ações das 

associações delituosas aos bens jurídicos mais caros ao ser humano, que exigem 

do Estado pronta intervenção penal, será desenvolvido raciocínio para subsunção 

do Primeiro Comando da Capital ao atual regramento jurídico disciplinador dos 

elementos essenciais ao reconhecimento de uma organização criminosa 

 

Assim, a pesquisa encontrará seu ponto nevrálgico na correlação entre a 

comprovação da atual ilicitude dessa associação de pessoas e a existência de 

respaldo típico em estatuto criminal repressivo, do que deriva a importância da 

análise da necessidade da incidência da tutela penal não apenas para as 

condutas daqueles que, cientes dos ditames operacionais e estruturais do 

Primeiro Comando da Capital, o integram e com ele colaboram, mas, 

principalmente, para os responsáveis pela criação das rígidas normas 
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comportamentais, estruturais e de subsistência dessa facção criminosa, típicos 

centros decisores condensadores do comando do aparato organizado de poder. 

 

Nesse contexto, vale constatar que, assim como o PCC enfrentou 

processo de maturação e disseminação estrutural e territorial, nas últimas duas 

décadas nosso ordenamento jurídico-penal também atravessou processo de 

sedimentação normativa referente à disciplina da criminalidade organizada: de 

início a lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, ainda que sem apresentar definição de 

crime organizado, dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a 

prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, que foi 

pontualmente modificada, em 2001, pela lei nº 10.210, para permitir o emprego de 

novas técnicas de investigação (captação e interceptação ambientais e infiltração 

de agentes); no ano 2000 ocorreu importante passo para o início de uma 

sistematização internacional no combate às organizações criminosas, a 

assinatura, pelo Brasil, na Itália, da Convenção das Nações Unidas Contra o 

Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), somente promulgada 

em 12 de março de 2004, pelo decreto nº 5.015,7 inserindo, pela primeira vez no 

ordenamento jurídico pátrio, a conceituação de “grupo criminoso organizado”; em 

2012, entre as medidas previstas na lei nº 12.694 destinadas à segurança de 

magistrados e promotores de justiça, previu-se a criação de órgãos jurisdicionais 

colegiados para decisões relativas a crimes praticados por organizações 

criminosas, com a inserção, em seu artigo 2º, da definição dos elementos 

configuradores de uma organização criminosa; e, em 2013, a lei nº 12.850 trouxe 

ampla sistematização normativa a respeito do tema, estabelecendo regramentos 

para a investigação e os meios de obtenção da prova em demandas relativas à 

criminalidade organizada, criando novos tipos penais específicos a este ambiente 

delituoso, com destaque para a incriminação da conduta de promover, constituir, 

                                                           
7 A Convenção de Palermo contém três protocolos adicionais também promulgados pelo Brasil: 
um consagrado no decreto nº 5.017, de 12/03/2004, relativo à prevenção, repressão e punição do 
tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças; outro encampado pelo decreto nº 5.016, de 
12/03/2004, referente ao combate ao tráfico de migrantes por via terrestre, marítima e aérea; e o 
último promulgado pelo decreto nº 5.941, de 26/10/2006, contra a fabricação e o tráfico ilícito de 
armas de fogo, suas peças e componentes e munições. 
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financiar ou integrar organização criminosa, além de estabelecer novo rol de 

elementos configuradores de uma organização criminosa. 

 

E, a partir da sedimentação na legislação infraconstitucional da 

conceituação de crime organizado e da expressa tipificação das condutas de 

integrar ou colaborar para uma organização criminosa, identificam-se os pilares 

normativos justificadores da atual relevância acadêmica da análise do aparato 

organizado de poder que propiciou a vertiginosa expansão das atividades (ilícitas) 

empreendidas em nome do Primeiro Comando da Capital, especialmente se 

comprovado que aquelas bases libertárias inicialmente motivadoras da criação 

dessa associação de pessoas evaporaram com a expansão para ambientes 

longínquos aos muros dos presídios, e que é claramente constatada a mutação 

desses fins associativos para outros inequivocamente criminosos, revelados pela 

incansável perseguição ao capital fruto das práticas delituosas, em especial o 

tráfico de drogas. 

 

Nesse ponto, o estudo será estruturado para a identificação das diversas 

modalidades de condutas realizadas tanto no seio do Primeiro Comando da 

Capital, como em áreas periféricas, porém, inequivocamente fomentadoras do 

alcance das suas finalidades associativas, e para a análise das hipóteses de 

responsabilização criminal com base na atual configuração típica do delito de 

“organização criminosa”, do artigo 2º, da lei 12.850/2013. Aqui serão enfrentados 

problemas decorrentes da mutação da construção típica, com a eleição, à 

categoria de elementos nucleares, de condutas que, pelo enquadramento anterior 

(realizado no artigo 288, do Código Penal), poderiam, com maior tranquilidade 

dogmática, serem consideradas colaboração exterior à associação delituosa. 

Imputa-se relevante tal abordagem em razão da precariedade de estudo a 

respeito da exata subsunção típica das diversas modalidades de condutas 

passíveis de responsabilização no âmbito do Primeiro Comando da Capital, bem 

como da constatação de divergências interpretativas relativas à análise do 

concurso de pessoas nessa seara, inclusive com repercussões em caso concreto 

levado à apreciação do poder judiciário. 
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Comprovando-se que o Primeiro Comando da Capital apresenta-se como 

um aparato organizado de poder, reconhecido pela constatação da ilicitude nas 

atividades perpetradas no ambiente extramuros, gerenciadas por rígida célula 

decisória responsável pela criação das diretrizes e das normativas informais que 

servem de verdadeira sustentação a toda organização, que asseguram, a tal 

cúpula, o controle finalístico, temporal e espacial das principais atividades (ilícitas) 

e conferem, aos seus executores, reconhecida fungibilidade na ocupação 

funcional no seio da própria organização, será invocada a construção doutrinária 

de CLAUS ROXIN, a teoria do domínio da organização, para justificar a 

responsabilidade penal dos integrantes alocados no topo da hierarquia funcional 

do Primeiro Comando da Capital. 

 

A eleição desse tema decorre da sua compreensão como a mais 

relevante consequência jurídico-penal decorrente do reconhecimento da 

existência do Primeiro Comando da Capital, conclusão que se justifica pela sua 

importância dogmática, uma vez que diversos casos envolvendo a criminalidade 

organizada na atualidade demandam o exato entendimento dessa evolução da 

teoria do domínio do fato para uma segura aplicação processual, e, 

consequentemente, finalística em termos de responsabilização penal, 

vislumbrando-se, assim, no seu emprego – hoje precário no âmbito do PCC –, 

crucial ferramenta para efetividade da tutela penal. 

 

Em resumo, a proposta de estudo reside em, a partir da demonstração de 

que, nos dias atuais, o Primeiro Comando da Capital, no desenvolvimento de 

suas atividades extramuros, é bélico, dissimulado, normatizado, estruturado, 

lucrativo e, principalmente, imiscuído em diversas realidades infracionais, 

identificar as circunstâncias que acarretam a sua adequação normativa a todos os 

requisitos legais representativos de uma organização criminosa e, na sequencia, 

aprofundar o estudo atinente à subsunção típica das condutas destinadas à 

manutenção da sua existência, à responsabilidade penal dos seus comandantes e 

colaboradores, e à consequente necessidade da tutela penal como um dos 

mecanismos possíveis à outorga da segurança para a sociedade. 
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Por fim, acredita-se que a maior importância do desenvolvimento do 

estudo almejado é, mais do que alcançar as exatas respostas para as diversas 

questões que certamente decorrerão dos tópicos apresentados, a pretensão de 

empreender a análise da realidade extramuros desta que, em termos territoriais e 

humanos, é a maior organização criminosa do Brasil, objetivando fomentar a 

discussão relativa às suas diversas formas de atuação, ao consequente 

enquadramento típico penal das condutas derivadas e a respeito dos caminhos 

que podem ser traçados para a materialização do efetivo enfrentamento às lesões 

sociais por ela perpetradas, imprescindível à consagração, nessa hipótese fática, 

da constitucional feição garantista positiva da outorga da efetiva proteção social 

por meio das diversas tutelas estatais possíveis, sendo a penal uma delas. 

 

 

APONTAMENTOS ACERCA DA METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Para o desenvolvimento do tema proposto, não seria suficiente interpretar 

as regras que normatizam o objeto de análise, ou seja, concernentes às 

organizações criminosas. Para compreender a extensão do problema, seria 

incompleto o trabalho jurídico-científico limitado apenas à investigação 

centralizada na análise interpretativa do direito positivo vigente. Imprescindível, 

assim, que a abordagem do problema seja norteada para um enfoque 

multidisciplinar, pautada, especialmente, em questões sociológicas, hábeis à 

compreensão do fenômeno do surgimento e do desenvolvimento do Primeiro 

Comando da Capital. Trilhar caminhos por outras áreas do Direito também foi 

tarefa indispensável no desenvolvimento da dissertação, em especial pelo Direito 

Constitucional, afinal, a matéria tratada refere-se à segurança pública, sendo as 

omissões estatais e as equivocadas políticas públicas desenvolvidas ao longo de 

décadas, algumas das principais causas de o Primeiro Comando da Capital ser a 

maior facção criminosa armada de nosso país. 

 

Contudo, para o desenvolvimento da metodologia de trabalho, foram 

consideradas as peculiaridades do tema eleito, quais sejam, seu aspecto 

histórico, a natureza das fontes de informações e o sigilo dos dados angariados, 
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além da correlação de todos esses fatores com os caracteres inerentes ao 

pesquisador. 

 

A influência do aspecto histórico é revelada na necessidade de contato 

com fatos que ocorreram há mais de duas décadas, relativos ao nascimento da 

associação de pessoas estudada. Por se tratar de tentativa de reconstrução de 

fatos passados, o acesso às informações poderia ocorrer direta ou indiretamente, 

ou seja, respectivamente, por meio de contato com aqueles que participaram e 

conviveram com os eventos fáticos, ou pela utilização da narrativa de terceiras 

pessoas, contidas em textos, livros e, em razão da repercussão social, em 

matérias jornalísticas. 

 

Considerando que o Primeiro Comando da Capital, como será 

demonstrado, é um fenômeno criminal que, na sua primeira fase, originou-se e 

desenvolveu-se no ambiente interno dos presídios e, após a transição para a 

estruturação das suas atividades extramuros, permaneceu com ligação umbilical 

com o ambiente prisional, do onde emanam os principais direcionamentos das 

ações externas, as mais ricas fontes de informações a respeito das atividades 

daqueles que compõem a associação de pessoas investigada são aquelas 

existentes no próprio ambiente físico no qual elas se encontram, ou, ainda, 

aquelas representadas pelas comunicações, com o mundo exterior, 

empreendidas pelos integrantes desse grupo pesquisado, materializadas, 

principalmente, em conversas telefônicas, em transmissões de mensagens 

escritas por meio de aparelhos celulares e em bilhetes entregues a familiares e a 

advogados. Essa peculiar natureza das fontes das informações necessárias ao 

estudo do desenvolvimento do Primeiro Comando da Capital não poderia deixar 

de ser considerada para o afloramento do trabalho. 

 

O sigilo dos dados a serem angariados foi outra vertente que influenciou a 

pesquisa e a apresentação das informações coletadas. Será demonstrado, ao 

longo do trabalho, que, nos últimos vinte anos, o desenvolvimento das ações do 

Primeiro Comando da Capital acompanhou o crescimento dos meios de 

comunicação, em especial, a telefonia móvel. Essa constatação, na verdade, é de 
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fácil alcance, uma vez que, se considerado que os integrantes daquele grupo 

humano são responsáveis por gerenciar atividades empreendidas em locais 

diversos daqueles que se encontram recolhidos, que há anteparo físico obstando 

o envio e o recebimento das suas ordens, e que tal comunicação é imprescindível 

para a consecução das ações necessárias para o alcance dos fins almejados, é 

notória a imprescindibilidade do uso de algum mecanismo para a transmissão das 

informações internas dos estabelecimentos prisionais para o mundo exterior. 

 

Em decorrência de diversos fatores, com relevo para a corrupção, a 

apatia estatal no controle das prisões, a falta de investimentos públicos no 

incremento de efetivos bloqueadores de sinais e a ausência de responsabilização 

das operadoras de telefonia em decorrência das facilitações para o acesso 

desmedido a linhas telefônicas, a comunicação telefônica móvel tornou-se o 

principal canal de disseminação das determinações das lideranças que se 

encontram privadas da liberdade física. 

 

Nesse contexto, as interceptações telefônicas e telemáticas realizadas 

pelas autoridades responsáveis pela persecução penal, antecedidas das 

imprescindíveis autorizações judiciais e permeadas pelo sigilo legal, figuraram 

como rica fonte de informações para a pesquisa. Porém, tais fontes são 

acobertadas pelo sigilo legal. 

 

Ademais, depois das consequências sociais das megarrebeliões de 2001 

e 2006, orquestradas pela cúpula do Primeiro Comando da Capital, as atividades 

desse grupo de pessoas passaram a figurar entre as prioridades da segurança 

pública e, como consequência, estratégias de atuações foram adotadas, 

norteadas, muitas vezes, por informações de inteligência,8 que possuem 

                                                           
8 A lei nº 9.883/1999 instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência e conceituou, no seu artigo 1º, § 
2º, inteligência como “a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial 
influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a 
segurança da sociedade e do Estado”. 



26 

 

essencialmente natureza sigilosa.9 

 

Considerou-se, ainda, para o estabelecimento da estratégia de coleta dos 

dados necessários à pesquisa, a possibilidade de acesso a informações 

confiáveis em decorrência de entrevistas. Ocorre que, por essa fonte de pesquisa, 

a confiabilidade dos dados coletados e, até mesmo, a possibilidade concreta de 

acesso a eles, é variável de acordo com os caracteres do pesquisador. Nesse 

sentido, é rica a experiência relatada por KARINA BIONDI na sua dissertação de 

mestrado, com o título Junto e Misturado: Imanência e Transcendência no PCC 

(2009), apresentada ao programa de pós-graduação em antropologia social da 

Universidade Federal de São Carlos, ao relatar as dificuldades enfrentadas nas 

incursões de campo, tanto no ambiente interno dos estabelecimentos prisionais, 

como nas áreas das periferias urbanas, para a coleta dos dados da pesquisa: 

afirmou que, para desenvolver sua pesquisa dentro dos presídios, realizou 

negociação com membros do PCC (os irmãos) e obteve deles autorização para 

tanto,10 e, mesmo assim, com exceção da ciência da sua identidade por aqueles 

que concederam o aval para o desenvolvimento da coleta de informações, houve 

anonimato para o corpo de funcionários da instituição prisional e para a 

comunidade dos presos; descreveu, também, as dificuldades de acesso aos 

detentos, chegando a confessar que somente foi possível realizar tal pesquisa em 

razão da colaboração de seu marido, que estava recolhido em Centro de 

Detenção Provisória, e intermediou as conversas com outros presos; e, mesmo 

realizando pesquisa anônima, tendo a intermediação do esposo que estava 

recolhido no local da pesquisa de campo e obtendo o aval dos irmãos, ainda 
                                                           
9 O próprio documento materializador da Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública 
foi classificado como “reservado” e o artigo 26, da Resolução nº 1, de 15 de julho de 2009, que 
regulamentou o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública – SISP (criado pelo Decreto 
Presidencial nº 3.695/2000), proíbe, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, 
a difusão das formas e métodos operacionais das ações de inteligência de segurança pública fora 
do SISP. 

10 “Achei prudente tentar alguma forma de autorização dos nativos para realizar minha pesquisa, o 
que me levaria a uma negociação com irmãos, membros do PCC. (...) Para minha surpresa, e 
pondo fim a minha apreensão, a recepção do trabalho foi muito boa, e meus leitores presos 
pareceram ter se convencido de que está longe dos meus objetivos apurar crimes ou delatar 
pessoas. Foi assim que obtive o aval de alguns irmãos para a continuidade de minha pesquisa” 
(BIONDI, Karina. Junto e misturado: influência e transcendência no PCC. 2009. 196 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Antropologia Social, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 
2009, p. 30). 
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assim confessou o receio de sofrer retaliações por escrever sobre assuntos que, 

“eventualmente, não poderiam ser expostos a um público mais amplo”;11 ademais, 

com relação à pesquisa de campo empreendida no ambiente extramuros, revelou 

que o sucesso da coleta de dados decorreu da sua condição de “mulher de 

preso”, fator que propiciou a quebra da desconfiança dos seus interlocutores e 

possibilitou a sua aproximação com pessoas vinculadas a presos, com ex-

detentos ou com aqueles que vivem em regiões periféricas sob a “influência do 

Partido”.12 

 

Tais apontamentos objetivam demonstrar as dificuldades inerentes ao 

estudo proposto e fundamentaram a delimitação da metodologia adotada para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Assim, as informações relativas aos aspectos históricos e aquelas 

inerentes ao ambiente prisional foram reproduzidas com base em documentos, 

obras e artigos acessados, bem como em decorrência da coleta de dados, não 

acobertados por sigilo, de órgãos responsáveis pela administração penitenciária e 

pela persecução criminal. 

 

Destaca-se, ainda, que, para as citações de matérias jornalísticas, 

procurou-se empreender um rígido critério eletivo, pautado pela veracidade fática 

e jurídica, conclusão alcançada em razão do prévio conhecimento dos fatos 

(muitos deles anteriormente acobertados pelo sigilo) das investigações ou dos 

processos criminais refletidos nos textos jornalísticos indicados. 

 

                                                           
11 BIONDI, Karina. Op. cit., p. 28. E complementou: “Em minha primeira pesquisa, realizada 
durante a graduação, uma das minhas principais preocupações eram os perigos envolvidos na 
divulgação de informações do universo prisional; ficava apreensiva com a possibilidade de ser 
considerada cagueta e por isso sofrer retaliações que poderiam colocar minha vida em risco” (p. 
28). 

12 “Isto fica mais nítido quando, em ambientes externos à prisão, seja junto a ex-presidiários, 
familiares de presos ou junto a moradores de periferia, revelo minha condição de ‘mulher de 
preso’, passo a ser tratada com maior proximidade e menor desconfiança do que quando me 
apresento como ‘pesquisadora’” (Idem, p. 32). 
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E, considerando a atualidade do tema, para a demonstração da 

pertinência, importância e coerência da pesquisa, foram trazidos à escrita casos 

práticos que já foram submetidos à apreciação do Poder Judiciário e 

materializaram alguns dos principais entendimentos lançados no corpo do 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1 
PREMISSAS TERMINOLÓGICAS, CARCERÁRIAS E HISTÓRICAS 
 

1.1. Delimitação terminológica: facção criminosa e organização criminosa. 
 

Desde que a nossa sociedade passou a ser permeada pelos efeitos da 

globalização, do desenvolvimento das comunicações e da evolução tecnológica, 

convive-se com novos fenômenos sociais geradores de reflexos contundentes na 

seara criminal. Na atualidade, constata-se um direito penal decorrente do 

repercutido fenômeno expansionista, repensado e moldado a partir desse 

contexto social e também de interferências políticas e econômicas vivenciadas 

nas últimas décadas, marcado por profundas alterações comportamentais 

geradoras de novos desvalores juridicamente relevantes.13 Nesse âmbito, 

revelam-se, como elementos e fenômenos caracterizadores dessa hodierna 

realidade, a transnacionalidade de grupos empresariais, a dependência 

econômico-financeira de nações ao capital privado dessa empresas 

multinacionais, as práticas terroristas e o incremento das ações ilícitas 

                                                           
13 Esta afirmação não desconsidera todas as críticas construídas a respeito desse atual Direito 
penal expandido, orientado pelo “risco, medo e segurança”, “de emergência”, “simbólico” e 
“midiático” (por todos, ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH, Sistema Penal 
e Política Criminal, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010); parte, no entanto, da ótica 
de JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ expressada em La Expansión del Derecho Penal: aspectos de la 
Política criminal en las sociedades postindustriales (3. ed. ampl., Buenos Aires: Editorial IBdeF, 
2011), ao considerar a expansão uma presença concreta e irreversível: “en definitiva, por tanto, la 
propuesta que se contiene en estas páginas parte de la constatación de una realidad respecto de 
la cual se estima imposible la vuelta atrás. Esta realidad es la expansión del Derecho penal y la 
coexistencia, por tanto, de “varios Derechos penales distintos”, con estructuras típicas, reglas de 
imputación, principios procesales y sanciones sustancialmente diversas” (p. 175), pensamento 
confirmado pelo próprio autor no adendo que fez mais de uma década depois da primeira edição 
daquela obra: “una valoración elemental de las reacciones suscitadas por las ediciones (1999, 
2001) y la posterior reimpresión de esta obra (2006) me lleva a pensar que no se discute la 
constatación fundamental de que el Derecho penal crece por todas partes” (p. 189). WINFRIED 

HASSEMER (Introdução aos Fundamentos do Direito Penal. Tradução de Pablo Rodrigo Alflen da 
Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2005) também considera a mutabilidade no corpo 
social como caracterizadora de novos fenômenos passíveis de observação jurídico-criminal, 
afirmando que “a modernização do Direito Penal naturalmente não é algo novo” (p. 360), é exigida 
e imposta pela práxis, sendo esses âmbitos o terrorismo, a criminalidade organizada, o meio 
ambiente, a economia, as drogas e o processamento automático de dados (fl. 361); porém, 
entende ser difícil afirmar o que se deve manter desse desenvolvimento, devendo reparar no fato 
de que “o sistema jurídico-penal pode preservar as vinculações clássicas mesmo sobre a pressão 
da modernização, sem as quais pode se tornar perigoso com os seus instrumentos severos 
principalmente para uma sociedade moderna” (fl. 362). 
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perpetrados por agrupamentos de pessoas estruturados e organizados (este 

último de especial interesse para este trabalho). 

 

Contudo, a aglutinação de pessoas, objetivando a melhor consecução dos 

seus planejamentos finalísticos e a superação das vicissitudes da vida, é conduta 

espontânea enraizada na própria natureza humana e que caminha com o homem 

desde os primórdios. São constatações sociais e jurídicas dessa conclusão a 

organização interpessoal dos indivíduos em grupos familiares, as aglutinações de 

pessoas em centros urbanos, reunião de esforços laborais por meio da 

estruturação de uma pessoa jurídica, e a própria noção de Estado, que, 

independente da teoria adotada para explicar as suas origens e alcançar a sua 

conceituação, tem, como um de seus elementos essenciais, a reunião de pessoas 

em um território.14 

 

No tocante às aglutinações humanas para o empreendimento de 

atividades ilícitas, especificamente as embrionárias da criminalidade organizada, 

tal como se constata nas reuniões lícitas, não representam realidades restritas 

aos tempos globalizados, sendo identificada no século XVII para as Tríades 

chinesas, no século XVIII para a Yakuza japonesa e no século XIX para as máfias 

italianas. 

 

Explica EDUARDO ARAÚJO DA SILVA que as Tríades chinesas tiveram 

origem no ano de 1644 como movimento popular para expulsar os invasores do 

império Ming e, em 1842, com a declaração de Hong Kong como colônia 

britânica, seus membros migraram para lá e depois para Taiwan, onde passaram 

a comandar o cultivo da papoula por meio de camponeses e, um século mais 

tarde, depois da proibição do comércio do ópio, controlaram solitariamente o 

                                                           
14 Segundo DALMO DE ABREU DALLARI (Elementos de teoria geral do Estado. 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995), “A denominação Estado (do latim status = estar firme), significando situação 
permanente de convivência e ligada à sociedade política, aparece pela primeira vez em O Príncipe 
de Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser usada pelos italianos sempre ligada ao nome de 
uma cidade independente, como, por exemplo, stato di Firenze” (grifo nosso, p. 43). E, a respeito 
da necessidade povo para o reconhecimento de um Estado “é unânime a aceitação da 
necessidade do elemento pessoal para a constituição e a existência do Estado, uma vez que sem 
ele não é possível haver Estado e é para ele que o Estado se forma.” (p. 81). 
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mercado negro da heroína; a Yakuza, surgida no Japão feudal, desenvolveu-se 

com a exploração de atividades ilícitas, como cassinos, turismo pornográfico, 

tráfico de mulheres, drogas e armas, e também de outras legalizadas, como 

eventos esportivos, casas noturnas e agências de publicidade, e, depois da 

industrialização japonesa, dedicou-se à prática das “chantagens corporativas”, 

uma espécie de extorsão no âmbito empresarial; e, na Itália, os homens que, a 

partir da segunda metade do século XX, passaram a empreender atividades 

criminosas consideradas mafiosas, seriam aqueles uomini d´ onore, que se 

reuniam em associações secretas, contratados para a defesa dos interesses da 

estrutura agrária da Sicília contra ações do rei de Nápoles geradoras da redução 

de privilégios feudais e da limitação dos poderes dos príncipes, e que, a partir de 

1865, com o fim da realeza e a unificação da forçada da Itália, passaram a lutar 

pela independência da região, o que lhes rendeu a simpatia popular pela atitude 

patriótica.15 

 

Contudo, em face dos novos contextos sociais do mundo hodierno e dos 

seus consequentes reflexos na órbita da tutela penal, passou-se a reclamar 

contornos mais definidos a respeito não apenas das consequências do 

agrupamento de pessoas para as práticas delituosas, mas da sua própria 

conceituação dogmática e normativa. 

 

Como resposta simbólica às ações de uma das mais propaladas 

associações criminosas mundiais, a máfia, Palermo, na Itália, foi escolhida como 

cidade para sediar a assinatura do primeiro instrumento internacional multilateral 

                                                           
15 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas: aspectos penais e processuais da lei nº 
12.850/13. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 4 (no próximo capítulo encontra-se estudo detalhado a 
respeito das organizações mafiosas). Afirma, ainda, o autor, que a Vor v zakone, a organização 
criminosa mais tradicional e misteriosa da Rússia, iniciou suas atividades na última década do 
século XIX (p. 7); que nos Estados Unidos da América a criminalidade organizada nasceu no final 
da década de 1920, com a dedicação de alguns grupos, de forma organizada e estável (as gangs), 
depois da “lei seca”, ao contrabando de bebidas alcoólicas, mediante corrupção de autoridades e 
chantagens a empresários (p. 7); que, na América do Sul, o cultivo e a exploração da coca, base 
para o desenvolvimento dos Cartéis colombianos (por exemplo de Cali e de Medellín), remontam 
ao século XVI (p. 8); e que, no Brasil, o cangaço, antecedente da criminalidade organizada, atuou 
no sertão nordestino entre o final do século XIX e o começo do século XX, sendo, porém, a 
exploração do “jogo do bicho”, iniciada no limiar do século XX, identificada como a primeira 
infração penal organizada do Brasil (p. 8-9). 
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firmado a respeito da criminalidade de grupo organizado, uma vez que lá, em 

1992, foram assassinados Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, magistrados 

ícones no enfrentamento às ações mafiosas, em atentado com uso de enorme 

quantidade de explosivos que levou à morte também Francesca Falcone (esposa 

de Giovanni) e oito policiais responsáveis pela escolta. Pela Convenção contra o 

Crime Organizado Transnacional, ou, simplesmente, Convenção de Palermo, 

adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, por 

intermédio da Resolução A/RES/55/25, de 15 de novembro de 2000 (somente 

promulgada no Brasil em 12 de março de 2004, pelo decreto nº 5.015), considera-

se "grupo criminoso organizado" todo aquele estruturado por três ou mais 

pessoas, existente há algum tempo e atuando com o propósito de cometer uma 

ou mais infrações graves ou enunciadas naquela Convenção, com a intenção de 

obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício 

material. 

 

Porém, o fato de existir a normatização internacional do conceito de grupo 

criminoso organizado não fez cessar a problemática a respeito da compreensão 

dogmática do instituto da organização criminosa, chegando a existir vozes 

doutrinárias ecoando no sentido da negação do caráter científico na utilização de 

seu conceito no discurso jurídico.16 

 

Ocorre que, para o desenvolvimento do trabalho proposto, há a 

necessidade de delimitação terminológica do foco de análise, que repousa no 

estudo das consequências jurídicas da existência de um agrupamento de pessoas 

surgido no seio do ambiente prisional paulista, o Primeiro Comando da Capital – 

PCC. 

 

Estudos acadêmicos, matérias jornalísticas, elementos de prova 

decorrentes de processos judiciais, declarações de personagens que 

acompanham o sistema prisional, entre outras fontes de coleta de informações, 

                                                           
16 A análise conceitual dos fenômenos jurídicos da “criminalidade organizada”, do “crime 
organizado” e da “organização criminosa”, bem como da dificuldade de alcance de definições 
precisas, será desenvolvida no início do capítulo 4. 
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indicam que a origem motivacional da união de presos sob a sigla PCC decorre 

do reconhecimento de interesses comuns a serem defendidos em face da 

existência de uma identidade de inimigos (sejam eles materializados em 

agrupamentos de presos rivais, sejam em agentes estatais omissos e 

opressores). 

 

Partindo dessa premissa constatamos, na terminologia facção (grupo de 

indivíduos partidários de uma mesma causa em oposição à de outros grupos, com 

antagonismo revelado pela disputa da supremacia política), um alicerce para a 

identificação do objeto de análise. 

 

Segundo GASPAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, a aglutinação de grupos de 

indivíduos partidários de uma mesma causa, com o emprego de atividades ilegais 

e antissociais, em oposição à de outros grupos antagônicos, é o que caracteriza 

uma facção criminosa.17 

 

Já KARINA BIONDI, escorada em doutrinas antropológicas, de início subtrai 

do conceito de facção a finalidade ilícita e agrega a ele a instabilidade de seus 

membros, a incerteza de sua duração, a falta de organização formal e a 

existência de um líder pessoal, reconhecendo-a como costumeiramente formada 

em situação de conflito pela disputa de poder. Porém, na sequência, apresenta 

definição pela qual a entende como unidade de conflito, cujos membros são 

arregimentados por um líder com base em princípios variados e na qual as 

adesões representam uma forma dos arregimentados situarem-se socialmente.18 

 

De acordo com ANA GABRIELA MENDES BRAGA, a satisfação de cinco 

condições levaria ao reconhecimento de uma facção: (i) estrutura formal da 

organização definida e funções divididas e diferenciadas; (ii) permanência da sua 

existência a despeito da grande volatividade de seus líderes e da intensa disputa 

                                                           
17 SILVA JUNIOR, Gaspar Pereira da. Facção criminosa. In: MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, 
José Reinaldo Guimarães (Coord.). Crime organizado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 113-139, p. 
114. 

18 BIONDI, Karina. Op. cit., p. 93-94. 
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interna de poder; (iii) vínculo emocional do indivíduo com a facção, mantido pela 

própria condição de preso e pelos sentimentos dela advindos, pela vivência, ainda 

que simbólica, do poder político-econômico do grupo, e pelo discurso de 

solidariedade entre os seus membros; (iv) a guarda de um padrão cultural próprio 

que reforça o sentimento de pertencimento ao grupo e, em consequência, a sua 

unidade; (v) e a interação de uma facção com outra facção, estabelecendo, entre 

si, tanto relações de rivalidade na disputa da hegemonia de poder sobre um 

território, como de apoio mútuo, “como o caso da aliança entre o Comando 

Vermelho (RJ) e o Primeiro Comando da Capital (SP), que consta em ambos os 

estatutos destas facções.” 19 

 

Tomando o elemento motivacional da associação de pessoas em tela 

como premissa principal para a conclusão a respeito do recorte conceitual a ser 

empregado, entendemos possível reconhecer o Primeiro Comando da Capital 

como uma facção, pela existência de vínculo subjetivo unindo seus componentes 

em prol da conquista da satisfação de interesses comuns e concretizado na 

defesa de uma mesma causa, em oposição a outros grupos antagônicos ou em 

face dos mesmos elementos de resistência às suas pretensões. Ademais, como 

será explicado, constata-se, nas fases iniciais do PCC, a clara existência de um 

instável comando de seus membros, com situações de conflitos internos gerados 

pelas disputas de poder,20 e, na fase atual, a presença de uma liderança perene, 

                                                           
19 BRAGA, Ana Gabriela Mendes. A Identidade do Preso e as Leis do Cárcere. 2008. 215 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2008, p. 
178-179. Ressalta-se, no entanto, que a mencionada aliança entre as facções Comando Vermelho 
e Primeiro Comando da Capital, na atualidade, ruiu, e, a partir do final do ano de 2016, ocasionou 
diversas rebeliões em estabelecimentos prisionais das quais resultaram centenas de brutais 
homicídios (conforme será abordado nos próximos capítulos). Porém, essas facções firmaram 
novas alianças com outras inúmeras facções originárias de cárceres de diversos estados 
brasileiros.  

20 “O crime organizado ou desorganizado sempre quis impor normas através de lideranças, o que 
provoca muitas brigas a pontas de faca, como se gladiadores presidiários pudessem ser 
admirados e considerados vencedores quando matam outro preso. Mas no moderno Coliseu, os 
mais variados tipos de vítimas vão para a arena: no universo em que a função de ressocializar é 
delegada ao próprio preso, as regras de convivência externa entre bandos foram levadas para 
dentro, onde fizeram uma ponte permanente, proporcionando aos mais organizados a 
oportunidade de montar uma estrutura sólida de empresa do crime” (SOUZA, Percival de. 
Sindicato do crime: PCC e outros grupos. São Paulo: Ediouro, 2006, p. 12). 
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representada por diversos postos de controle estruturalmente organizados, dos 

quais emanam as delimitações dos destinos finalísticos associativos. 

 

Com enfoque na realidade brasileira e na peculiaridade do local de 

surgimento, mesmo não reconhecendo a eficácia científica na conceituação, 

porém, entendendo-a necessária para a metodologia do trabalho acadêmico, 

BRUNO SHIMIZU assim define facções criminosas: 

 

grupos de pessoas em que se verificam relações de solidariedade e 
gregarismo, que surgiram nos presídios brasileiros e foram fundados 
prioritariamente sob o lema da defesa dos interesses da comunidade 
carcerária, tendo a prática de atos tipificados em lei como crimes como 
um de seus modos de atuação dentro e fora dos presídios.21 

 

Sem prejuízo da percepção já lançada acima a respeito do liame subjetivo 

agregador como premissa para o reconhecimento de uma facção, concordamos 

com a inserção, na conceituação, do elemento espacial, em face da peculiaridade 

do local de afloramento dessa espécie de agrupamento de pessoas: o interior dos 

estabelecimentos prisionais (que demandará estudo específico no próximo item). 

 

Ademais, não rechaçamos (por ausência de elementos probatórios 

fidedignos da veracidade dos fatos analisados) a qualidade da finalidade 

associativa reconhecida na origem do PCC, ou seja, a luta contra as omissões 

estatais no sistema penitenciário e as opressões delas resultantes. 

 

No entanto, como será demonstrado no caminhar deste trabalho, 

analisando as fases de desenvolvimento e de expansão do Primeiro Comando da 

Capital, bem como as ações empreendidas no ambiente externo aos presídios, é 

nítida a percepção a respeito do exaurimento da licitude associativa inaugural, 

com a constatação de um processo de deslegitimação finalística revelado pela 

consecução de graves e intensas ofensas a diversos bens jurídicos 

reconhecidamente relevantes para a sociedade, o que permite, nesse caso 

                                                           
21 SHIMIZU, Bruno. Solidariedade e gregarismo nas facções criminosas: um estudo criminológico 
à luz da psicologia das massas. 2011. 228 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo. São Paulo: 2011, p. 71. 
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específico, a soma, ao termo facção, da adjetivação criminosa,22 e, assim, dar 

prosseguimento a este trabalho.23 

 

 

1.2. Vingança pública, omissões estatais e o surgimento das facções criminosas. 
 

O mais grave problema identificado no conflito de interesses surgido da 

proximidade de pessoas é o crime. Essa afirmação comprova-se por duas 

vertentes: o dano gerado para aquele que tem a sua pretensão injustamente 

impedida (o agredido) e o tratamento a ser dado a aquele que ocasionou a injusta 

eliminação de tal pretensão (o agressor). 

 

Sob a ótica do agredido, em face da agressão à sua inicial pretensão de 

manutenção da integridade do seu bem jurídico, novas pretensões podem surgir: 

de início, relativas à reparação do status quo ante, e, na sequência, às 

consequências a serem impostas a aquele que lesou sua pretensão.24 

 

Tais novas pretensões são variáveis de acordo com o conjunto de valores 

culturais, emocionais, sociais, financeiros, éticos e religiosos do agredido, em 

razão da importância do bem jurídico lesado e em decorrência das consequências 

                                                           
22 GUARACY MINGARDI reconhece, na forma como se originam as organizações criminosas, um dos 
atributos para a sua identificação, inserindo, no rol das suas modalidades, o nascimento no interior 
do cárcere, citando o Comando Vermelho como exemplo (MINGARDI, Guaracy. O Estado e o 
Crime Organizado. São Paulo: IBCCRim, 1998). 

23 A abordagem do Primeiro Comando da Capital como facção criminosa é relevante para os 
capítulos iniciais em razão do desenvolvimento de estudo relativo ao local de seu afloramento, da 
identificação de um antecedente histórico correlato, ou seja, de pretérito agrupamento de pessoas 
com contornos semelhantes a ele (o Comando Vermelho), e da análise das fases de seu 
desenvolvimento interno e da sua expansão no ambiente externo. Porém, na sequência do 
trabalho, facção criminosa será abordada como uma das formas de expressão específica das 
organizações criminosas, objetivando a demonstração da subsunção típica do Primeiro Comando 
da Capital ao tipo penal explicativo do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. 

24 Ainda que a aplicação das sanções penais seja exclusividade do Estado e que tal exercício, na 
atualidade da evolução do direito penal, repudie a influência da vingança privada, a análise feita 
decorre de constatações da livre expressão de pensamentos e sentimentos populares, 
consequentes à prática do crime, replicados nas estratégias públicas brasileiras empreendidas, 
pelo menos, até o advento da lei de execuções penais e da atual Constituição. A temática a 
respeito das pretensões das vítimas ao “castigo” dos seus ofensores é explorada por JESÚS-MARÍA 

SILVA SANCHÉZ em “¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha contra la 
impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor” (In: MIR PUIG, Santiago (Dir.). Derecho 
penal del siglo XXI, Madri: Consejo General del Poder Judicial, 2007, p. 325-361). 
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da lesão perpetrada pelo agressor (quanto maior a capacidade de aceitar a perda 

do bem jurídico, menor a concepção a respeito da relevância da sua lesão).25 

 

Essas conjecturas devem ser consideradas não somente no momento da 

análise do acionamento do Estado para a reparação do status quo ante (se 

possível for), mas, principalmente, para a adoção de providências concernentes 

ao causador desse abalo social. E, nesse último contexto, é inequívoco que as 

pretensões individuais sempre se nortearam para a imposição, ao agressor, 

daquilo necessário não somente para a reparação do dano, como também para 

nele gerar a aflição correspondente à outorga, ao agredido, da satisfação da sua 

vingança.26 

 

Tais premissas ostentam a sua relevância a partir da constatação do 

espelhamento da vingança individual no trato estatal concedido aos agentes das 

agressões, por meio da aplicação de sanções penais indignas, marca constante 

da evolução sócio-política das sociedades. 

 

Se considerada toda a história da humanidade, o direito penal, como 

sistema orgânico de princípios disciplinadores do crime e da sanção penal, é, sem 

dúvida, uma recente conquista do homem. No entanto, a dualidade crime/sanção 

sempre esteve presente na história da humanidade, sendo a hoje questionada 

vingança,27 revelada pela aplicação da violência,28 uma presença comum na 

solução dos conflitos identificados nessa seara.29 

                                                           
25 Defende-se, com tais premissas, o aumento do rol dos crimes que se processam mediante 
representação do ofendido (em especial os patrimoniais cometidos sem violência ou grave 
ameaça), possível forma de reduzir demandas criminais e, em consequência, sanções penais. 

26 “Esta era a ideia do Direito penal na era da vingança: tomar para si, a satisfação de ter 
submetido o infrator à uma sanção que o fizesse pagar pelo cometido e ao mesmo tempo 
satisfazer o prejudicado, dando-lhe a sensação de estar vingado” (RUDÁ, Antônio Sólon. Breve 
história do Direito Penal e da Criminologia: do primitivismo criminal à era das Escolas Penais. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 59). 

27 ANTÔNIO SÓLON RUDÁ afirma que a vingança “nasceu com a humanidade e, consequentemente 
foi testemunha e parte do surgimento do Direito penal como o conhecemos hoje” (idem, p. 59). 

28 Sinteticamente, PAULO QUEIROZ explica a correlação entre violência e o Direito penal: “Note-se 
mais que, formal e materialmente, o direito penal é ele mesmo uma forma de violência (prisões, 
penas, medidas de segurança, legítima defesa) que se pressupõe justa e necessária relativamente 
às violências que regula e combate (os crimes), de modo que o direito penal é violência – nem 
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De acordo com o fundamento da repressão ao delito, historiadores 

elencam vários períodos, concomitantes ou não, referentes à análise do binômio 

delito/pena, marcados, todos, pela presença do elemento motivador da vingança, 

configurador de um verdadeiro modelo de Direito penal ainda hoje identificado na 

tutela dos conflitos de interesses. 

 

Nos primórdios, a reação repressiva era a regra e realizava-se 

imediatamente, ou seja, indivíduo contra indivíduo, famílias contra famílias, 

evidenciada por revides exorbitantes, lutas intermináveis e extrema violência na 

repressão ao injusto, fase denominada “Vingança Privada”. Naquela fase surge a 

ideologia do talião, encontrada pela primeira vez na forma escrita no Código de 

Hamurabi30 (de 1760 a.C.), replicada em outros importantes regramentos, como 

na Lei das XII Tábuas (por volta de 450 a.C.) e na Bíblia (Êxodo, 21.22/25), 

atualmente vista como sinônimo de crueldade e barbárie, porém, representativa 

de início de evolução no tocante às limitações da vingança arbitrária e 

desproporcional, sendo identificadas premissas de equilíbrio entre a agressão e a 

punição ao agente. Segundo NORONHA, aquela época da humanidade destacou-

se, também, o sistema da composição, pelo qual “o ofensor comprava do 

ofendido ou de sua família o direito de represália, assegurando-se a 

                                                                                                                                                                                
sempre legítima – a serviço do controle da violência – nem sempre ilegítima. O direito penal é 
assim uma espada de duplo fio, porque é lesão de bens jurídicos para proteção de bens jurídicos 
(Franz von Liszt). A violência não é, pois, algo estranho ou extrínseco ao direito, mas inerente à 
ideia e à realidade mesma do direito” (QUEIROZ, Paulo. Curso de direito penal: parte geral. 10. 
ed.. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 31). 

29 BISMAEL B. MORAES apresenta interessante citação colhida dos pensamentos de MAX WEBER, 
correlacionando o direito à violência e o Estado: “o cientista político, filósofo e economista alemão 
Max Weber, respeitável crítico da religião (em Ciência política: duas vocações, tradução de 
Leônidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota, São Paulo: Cultrix, 1968, p. 56), mostra que a 
‘relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. Em todos os tempos, os 
agrupamentos políticos mais diversos – a começar pela família – recorreram à violência física, 
tendo-a como instrumento normal de poder. Em nossa época, entretanto, devemos conceber o 
Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado 
território, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É, com efeito, próprio da nossa 
época o não reconhecer, em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer 
uso da violência, a não ser nos casos em que o Estado tolere: o Estado se transforma, portanto, 
na única fonte do direito à violência”” (Estado e segurança: diante do direito. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p.19). 

30 Especificamente em seus artigos 209 e 210. 
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impunidade”,31 ou seja, era a consagração da possibilidade de mercancia do 

direito de vingança. 

 

Outra vertente da história humana concernente ao tratamento das 

agressões interpessoais identifica-se como “Vingança Divina”, marcada pela 

aplicação da pena como fundamento da satisfação da divindade que teria sido 

ofendida pela prática da conduta pelo agressor, predominando a severidade do 

castigo e a aplicação das normas pelos sacerdotes, com destaque para o Código 

de Manu, da Índia. A vingança, nesse contexto, era respaldada pela divindade, 

objetivando uma espécie de “expiação religiosa”.32 

 

Caminhando um pouco à frente no transcorrer fático histórico, com a 

evolução da organização social, alcança-se a fase identificada como “Vingança 

Pública”, na qual, em prol da intimidação, com penas cruéis e severas, a 

repressão era imposta pelo soberano, muitas vezes objetivando a sua segurança, 

e amparada na identificação, no mesmo ser, dos poderes divino e político. A 

vingança punitiva do soberano como elemento motivador da imposição das 

sanções intensifica-se na fase medieval até que, no século XVIII, em contradição 

às barbáries da repressão delituosa surge, em 1764, Dei delitti e delle pene, obra 

de CESARE BONESANA, Marquês de BECCARIA, “o primeiro grito da consciência 

pública para a reforma do Direito Penal, que se encontrava em profundo atraso, 

assinalando-se pela crueldade das sanções, que eram requintadamente 

desumanas”,33 inaugurando o período humanitário. Nos dizeres de BASILEU 

GARCIA: 

 

a análise que BECCARIA empreende é penetrante, ao condenar as 
disparidades entre as classes sociais, a inexistência de garantias para o 
acusado, os preconceitos do processo penal então vigente, no qual a 

                                                           
31 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Volume 1. 32 ed.. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 21. 

32 FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de Direito Penal – Parte Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 26. 

33 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, vol. I, tomo I. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 
1977, p. 43. 
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tortura representava sólida instituição, que não devia sequer ser 
discutida.34 

 

Uma das decorrências do encravamento, no plano Constitucional, dos 

ideais iluministas, com relevância para a consolidação da dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental de nosso Estado Democrático de Direito 

(artigo 1º, inciso III), foi a tentativa de desvinculação da sanção penal dessa 

constante vingativa histórica, inserindo nela funções diversas como a prevenção e 

a ressocialização. Contudo, a história de nosso país escancara o descaso com o 

trato sancionatório penitenciário, refletido na constatação de que a preocupação 

estatal era norteada somente pelo isolamento físico dos agressores, em 

ambientes desprovidos do mínimo necessário para assegurar a dignidade 

humana, com inexistência de construção de políticas públicas de reintegração 

social.35 Somente com a vigência da lei de execuções penais passou a haver, 

pelo menos no plano normativo, a sedimentação da humanização das penas, com 

a expressa previsão da obrigatoriedade de garantia, aos condenados e aos 

internados, de todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (artigo 3º, 

caput, lei nº 7.210/1984). 

 

A compreensão da interferência da vingança no método punitivo da pena 

privativa de liberdade, especificamente verificada pelos maus-tratos e pela inação 

estatal na solução dos conflitos internos do cárcere, é relevante para a 

constatação das causas do surgimento das facções criminosas. Ademais, o 

próprio aspecto identificador delas, qual seja, terem surgido no seio de locais de 

privação da liberdade, por si só é representativo de graves tensões jurídico-

                                                           
34 Idem, p. 44. 

35 “O governo passou e deixou o sistema penitenciário nos escombros. As autoridades judiciárias 
foram promovidas. Saíram de cena. Sacudida pela inércia, a rede dos presídios foi sendo 
dominada por regras nada convencionais. A presença do Estado se resumia, predominantemente, 
na presença física do carcereiro. E a decantada “ressocialização” dos presos passou a ser feita, 
paradoxalmente, pelos próprios presos, que determinavam regras, normas, concepções éticas, 
transformando armas improvisadas em passaportes para a vida ou para a morte. A prisão foi 
perdendo aos poucos e por completo a razão de ser. O domínio interno, que aparentemente nada 
significava, foi ficando em mãos da liderança dos presos – uma liderança formada pela 
performance em quadrilhas. Mas isso não interessava a ninguém, confirmando a teoria de que o 
principal papel das muralhas não é impedir as fugas, mas impedir que a sociedade consiga ver o 
que se passa por trás delas. Quanto mais isolado, melhor.” (SOUZA, Percival. Op. cit., p. 22-23). 
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sociais, sendo certo que a própria natureza da sanção imposta, de limitação de 

uma das feições inerentes à condição humana (a liberdade), é capaz de 

ocasionar intensos conflitos de interesses e profundas frustrações (ainda que no 

local da privação não se constatem ações ou omissões ofensivas da dignidade, 

uma vez que é da essência do ser humano a condição de ser livre). 

 

Conforme nos aproximamos da realidade da execução da pena privativa 

de liberdade em nosso país passamos a identificar diversos fatores, de naturezas 

distintas, que se agregam para revelar que, décadas após o nascimento das duas 

maiores facções criminosas brasileiras, ainda persistem condições indignas de 

sobrevivência no ambiente penitenciário que são responsáveis por gerar, nos 

reclusos, o incremento da convicção de que o Estado é o inimigo, que o seu 

próximo é o “irmão” e que o PCC é sua “família”. 

 

Nesse sentido, CEZAR ROBERTO BITENCOURT, pautando-se em uma 

postura intermediária,36 depois de apresentar argumentos de defensores da 

extinção da pena privativa de liberdade em face da impossibilidade de 

ressocialização do indivíduo,37 reconhece a crise da prisão, porém, não como algo 

derivado estritamente de sua essência, mas como resultado da deficiente atenção 

que a sociedade e, principalmente, os governantes, têm dispensado ao problema 

penitenciário, do que afirma emanar a exigência de uma série de reformas, “mais 

                                                           
36 “A prisão é uma exigência amarga, mas imprescindível. A história da prisão não é a de sua 
progressiva abolição, mas a de sua reforma. A prisão é concebida modernamente como um mal 
necessário, sem esquecer que guarda em sua essência contradições insolúveis. O Projeto 
Alternativo alemão orientou-se nesse sentido ao afirmar que “a pena é uma amarga necessidade 
de uma comunidade de seres imperfeitos como são os homens”. Por conhecermos bem as críticas 
que o encarceramento merece, acreditamos que os princípios de sua progressiva humanização e 
liberalização interior são a via de permanente reforma, caminho intermediário entre o 
conservadorismo e a convulsão abolicionista, não seguidos, claro, por nenhum país do mundo, 
independentemente dos seus regimes jurídico e político” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência 
da Pena de Prisão: causas e alternativas. 4. ed.. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 25-26). 

37 De ANTONIO GARCIA-PABLOS Y MOLINA, apresenta, além do reconhecimento do caráter 
estigmatizante da pena, a impossibilidade de empreendimento de trabalho reabilitador sobre o 
recluso pelo fato de o ambiente carcerário ser um meio artificial, antinatural em razão de sua 
antítese com a comunidade livre; de STANLEY COHEN, indica a conclusão de que, por ser tão 
grande a ineficácia da prisão, não vale a sua reforma, pois manterá sempre seus paradoxos e 
suas contradições fundamentais (idem, 2011, p. 162-163). 
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ou menos radicais, que permitam converter a pena privativa de liberdade em meio 

efetivamente reabilitador”.38 

 

ALVINO AUGUSTO DE SÁ reconhece um caráter perverso na pena privativa 

de liberdade, consubstanciado na explicitação, na formalização e consagração do 

Estado, por meio dela, de uma relação de antagonismo entre o condenado e a 

sociedade, com consequências profundamente drásticas para a mente e para a 

vida do encarcerado e, consequentemente, para o convívio social em geral, 

“ainda que se processem latentemente, em doses homeopáticas, sem que 

necessariamente o preso e a sociedade delas se apercebam”.3940 Essas 

consequências drásticas representariam um processo de “prisionização”, 

caracterizado como uma aculturação inerente à própria natureza carcerária, 

sendo, assim inevitável, consubstanciado em uma perda de status, em uma 

passagem para o anonimato de um grupo subordinado consagradora de uma 

desorganização da personalidade. 

 

Apesar de ponderar que a experiência na prisão não exerce a mesma 

influência sobre cada recluso, que o retorno ulterior ao crime não deve ser 

associado tanto à experiência na prisão, mas à personalidade do sujeito, e que, 

sob o ponto de vista científico, não se chegou a estabelecer com exatidão o 

alcance que pode ter a influência específica da prisão como fator criminógeno,41 

CEZAR ROBERTO BITENCOURT destaca os seguintes aspectos como causas da crise 

da pena de prisão:42 (a) fatores materiais, como deficiências de alojamento, 

                                                           
38 Idem, p. 164. 

39 SÁ, Alvino Augusto de. Prisionização: um dilema para o cárcere e um desafio para a 
comunidade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: IBCCrim, ano 6, n. 21, p. 117-
123, abr./mar. 1998, p. 117. 

40 Idem, p. 119-120. ALVINO AUGUSTO DE SÁ explica os efeitos da prisionização: “perda da 
identidade e aquisição de nova identidade; sentimento de inferioridade; empobrecimento psíquico; 
infantilização, regressão. O empobrecimento psíquico acarreta, entre outras coisas: estreitamento 
do horizonte psicológico, pobreza de experiências, dificuldades de elaboração de planos a médio e 
longo prazo. A infantilização e regressão manifestam-se, entre outras coisas, através de: 
dependência, busca de proteção (religião), busca de soluções fáceis, projeção de culpa no outro e 
dificuldade de elaboração de planos.” (idem, p. 120). 

41 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit, p. 167-168, com citação dos entendimentos de JEAN 

PINATEL e DONALD CLEMMER. 

42 Idem, p. 165-167. 
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higiene e de alimentação, que acarretam o aparecimento de enfermidades, e 

ausência de distribuição adequada do tempo ao trabalho, ao lazer e ao exercício 

físico, que acaba dedicado ao ócio e interfere na condição físico-psíquica do 

interno; (b) fatores psicológicos, representados pela aprendizagem do crime e a 

formação de associações delitivas, decorrentes da disciplina empregada no 

ambiente das prisões, que cria uma delinquência capaz de aprofundar no recluso 

suas tendências criminosas e facilita a aparição de uma consciência coletiva que 

supõe a estruturação definitiva do amadurecimento criminoso;43 (c) fatores 

sociais, como a profunda desadaptação decorrente do isolamento que dificulta a 

reinserção social do preso depois do cumprimento de longas penas.44  

 

A tais fatores de crise entendemos necessário agregar: a superlotação 

carcerária; a ausência de celeridade na concessão dos benefícios legalmente 

previstos aos presos; o acesso às drogas; a falta de critérios mais específicos 

para separação e reunião dos reclusos; e, principalmente, as omissões estatais 

no controle dos conflitos internos. 

 

ALVINO AUGUSTO DE SÁ afirma, ainda, que os problemas carcerários 

decorrem da falta de pessoal realmente vocacionado, fenômeno decorrente do 

profundo desprestígio dessa área profissional e do desprestígio do cárcere, 

fomentado tanto por parte dos órgãos oficiais e por parte da sociedade, como pela 

difusão de discursos destrutivos da pena de prisão, propaladores da sua 

famigerada falência.45 

 

                                                           
43 Revela, também, com base em experiência pragmática empreendida por ROBERT CULBERTSON, 
outro efeito psicológico do cárcere: “inegavelmente, a reclusão em um centro penitenciário produz 
um efeito negativo sobre o conceito que a pessoa tem de si mesma, sem ignorar que grande parte 
dos delinquentes já chega à prisão com crise de identidade e deformação em sua personalidade” 
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 202).  

44 Afirma, ainda, amparado nos estudos de ERVING GOFFMAN, que “um dos aspectos que suscitam 
sérias dúvidas sobre as possibilidades ressocializadoras da prisão é o fato de esta, como 
instituição total, absorver toda a vida do recluso, servindo, por outro lado, para demonstrar sua 
crise” (idem, p. 171). Por fim, apresenta diversos problemas decorrentes da abstinência ou da 
satisfação sexual decorrentes do reconhecimento de ser a prisão uma instituição total, sendo o 
mais grave a destruição da personalidade do violentado sexualmente, pela séria danificação da 
sua autoimagem e da sua autoestima (idem, p. 204-213). 

45 SÁ, Alvino Augusto de. Op. cit., p. 118. 
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De acordo com CHRISTIANE RUSSOMANO FREIRE, a situação conjuntural do 

sistema prisional brasileiro caracteriza-se, por um lado, pela não superação dos 

tradicionais problemas estruturais, e, por outro, pela emergência de novos 

problemas como o crescimento do crime organizado, a eclosão constante de 

rebeliões e o aumento vertiginoso das práticas de tortura e mortes dentro das 

prisões.46 Sem prejuízo, além da inação estatal decorrente da própria consciência 

do Estado quanto à falência dos princípios correcionais na realidade prisional 

brasileira, aponta como óbice ao alcance da melhoria desse sistema penitenciário 

a resistência, dos aparelhos repressivos brasileiros, à consolidação da sociedade 

democrática, materializada nas dificuldades de redução dos níveis de violência, 

das práticas de tortura e dos maus-tratos nas prisões, de contenção da corrupção 

no interior da polícia e do sistema carcerário, e do impedimento de ações de 

policiais e de agentes penitenciários que colaboram com as organizações 

criminosas por meio da facilitação de fugas de presos e da entrada de drogas e 

armas de fogo no interior dos estabelecimentos prisionais.47 

 

As mazelas do sistema prisional brasileiro foram levadas, por meio da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, à discussão na 

Suprema Corte que, em setembro de 2015, com um “agir proativo”, tomou 

emprestada expressão originada da Corte Constitucional da Colômbia e 

reconheceu um “estado de coisas inconstitucional”48 no ambiente carcerário, uma 

                                                           
46 FREIRE, Christiane Russomano. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: 
o caso RDD (regime disciplinar diferenciado). São Paulo: IBCCRIM, 2005 (Monografias / 
IBCCRIM; 35), p. 140. 

47 Idem, p. 141. 

48 De acordo com CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMPOS, a primeira decisão da Corte 
Constitucional da Colômbia amparando a tese do estado de coisas inconstitucional ocorreu em 
1997, na “Sentencia de Unificación (SU) – 559” (demanda relativa à ofensas a direitos 
previdenciários de professores), e, na “Sentencia de Tutela (T) – 153, de 1998”, ao enfrentar o 
problema da superlotação e das condições desumanas das Penitenciárias Nacionais de Bogotá e 
de Bellavista de Medellín; considerando que o quadro de violação de direitos, consubstanciado na 
violência no sistema carcerário, era um problema nacional, de responsabilidade de um conjunto de 
autoridades, identificou o que denominou “tragédia diária dos cárceres”, reconheceu o estado de 
coisas inconstitucional e determinou a elaboração de um plano de construção e reparação das 
unidades carcerárias, com os recursos governamentais necessários, exigiu, dos governadores, a 
criação e manutenção de presídios próprios, e requereu, à Presidência da República, a adoção de 
medidas necessárias para assegurar o respeito dos diretos dos internos (CAMPOS, Carlos 
Alexandre de Azevedo. Opinião: Estado de Coisas Inconstitucional. JOTAMundo, São Paulo, 04 
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situação de violação generalizada de direitos fundamentais ocasionada pela 

inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em 

modificar a situação, de modo que a situação inconstitucional somente poderia 

ser alterada por transformações estruturais da atuação do Poder Público e pela 

atuação de uma pluralidade de autoridades.49 

 

A história pátria comprova que, em especial no período anterior à vigência 

da atual Constituição, a mais latente manifestação da vingança estatal (com o 

contingenciamento populacional dos agentes criminosos em nefastos, fétidos e 

inóspitos imóveis públicos, e com a manutenção deles sem o resguardo das 

condições mínimas de dignidade) criou o ambiente propício para a disseminação, 

                                                                                                                                                                                
de maio de 2015. Disponível em https://jota.info/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-
inconstitucional-04052015, acesso em 29.10.2017). 

49 Medida Cautelar na ADPF 347/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO: “SISTEMA 
PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS 
DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS 
ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente 
quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas 
estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de 
natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser 
caracterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’” (disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665, acesso em 
29.10.2017). Essa decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal foi liminar, dela decorrendo a 
imposição de somente dois dos pedidos da inicial: a liberação, sem qualquer tipo de limitação, do 
saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para utilização na finalidade para a 
qual foi criado, com proibição de novos contingenciamentos, e a implementação, no prazo de 
noventa dias, de audiências de custódia. Salienta-se, também, que no julgamento do Recurso 
Extraordinário RE 592.581/RS, o voto do relator Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo 
expressamente as diversas mazelas do sistema carcerário, propôs a seguinte tese de repercussão 
geral: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na 
promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais 
para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o 
respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da 
Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o 
princípio da separação dos poderes” (disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/592581.pdf, acesso em 29.10.2017). E, 
em 16 de fevereiro de 2017, no julgamento Recurso Extraordinário RE 580.252/MS (com 
Repercussão Geral), o reconhecimento da situação degradante nas prisões motivou o Supremo 
Tribunal Federal a definir que o preso submetido a tal condição indigna tem direito à indenização 
do Estado por danos morais, sendo, ainda, estabelecida a seguinte tese: “Considerando que é 
dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos 
de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do 
artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, 
comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições 
legais de encarceramento” (disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13578623, acesso em 
29.10.2017). 

https://jota.info/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-inconstitucional-04052015
https://jota.info/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-inconstitucional-04052015
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/592581.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13578623
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entre aqueles que se encontravam nas mesmas condições fáticas, de ideais de 

solidariedade e autopreservação, e favoreceu a construção de um sentimento 

mútuo de pertencimento a um grupo, passando os presos a reconhecerem-se 

como companheiros (no tratamento do Comando Vermelho) ou irmãos (na 

terminologia do Primeiro Comando da Capital): 

 

A precariedade institucional e a ausência de autonomia prisional serão 
compensadas pela auto-organização em facções criminosas. Por meio 
destas configurações, os presos buscam resgatar alguns símbolos de 
identificação e socialidade, que como não poderia ser diferente estão 
profundamente permeados por rituais de medo e violência. Conforme 
aponta Lemgruber, dentro destes grupos são construídas regras típicas 
de disciplina, à semelhança do sistema de prêmios e castigos, além de 
estabelecerem formas peculiares de governo que, frequentemente, 
colidem com os interesses da gestão prisional ou propiciam alianças 
espúrias com os próprios agentes.50 

 

                                                           
50 FREIRE, Christiane Russomano. Op. cit., p. 144. Nesse contexto, CHRISTIANE RUSSOMANO 
FREIRE, depois de apontar a fragilidade dos dispositivos de controle disciplinar em face da 
existência de rebeliões, fugas, casos de tortura e de mortes no interior do sistema penitenciário, 
afirma que a omissão do poder público, aliada à conivência e aos déficits relativos à administração 
penitenciária e seus agentes, não só não tem conseguido conter o avanço do crime organizado, a 
hegemonia das facções criminosas e a corrupção, como colaboram para a disseminação de tais 
práticas. Com base em tais premissas (no âmbito da defesa de tese que estudou o regime 
disciplinar diferenciado e questionou a sua implantação), concluiu: “o surgimento de uma das 
principais organizações criminosas, o Primeiro Comando da Capital (PCC), ter se dado no Centro 
de Readaptação Penitenciária de Taubaté, presídio paulista de segurança máxima, em que os 
presos permanecem em isolamento celular, consiste um exemplo inquestionável da ineficácia das 
medidas de recrudescimento do controle disciplinar” (idem, p. 143). Contudo, apesar de os 
estudos empreendidos demonstrarem que o espaço de físico do nascimento do PCC foi o 
“Piranhão” (como ficou conhecido o Anexo da Casa de Detenção de Taubaté) e que ele foi palco 
de graves ofensas físicas e morais aos presos lá recolhidos, a correlação pretendemos apresentar 
circunscreve-se ao emprego da violência estatal no trato penitenciário, que pode ser constatada 
independentemente do regime disciplinar empregado, como fomento para o surgimento daquela 
facção criminosa; ou seja, entende-se que foram as indignas condições oferecidas pela 
administração penitenciária da época que criaram o ambiente favorável para que os ideais 
associativos do PCC florescessem e disseminassem, não se podendo justificar o seu surgimento 
unicamente na existência de regras mais rígidas de cumprimento da pena privativa de liberdade, 
como as constatadas, atualmente, no regime disciplinar diferenciado (mesmo porque uma das 
causas para expansão das atividades delituosas do PCC foi a falta de controle disciplinar estatal, 
que favoreceu a disseminação das ordens dos seus comandantes, em especial por meio do uso 
de tecnologias de comunicação no interior do cárcere, conforme, aliás, entendeu NAGASHI 

FURUKAWA: ao responder a respeito da peculiar situação brasileira relativa ao fortalecimento do 
crime organizado dentro das prisões, afirmou, com relação à realidade paulista do Primeiro 
Comando da Capital “creio que não tenha havido outra motivação para isso a não ser a falta de 
controle do Estado sobre seus presos” – O PCC e a gestão dos presídios em São Paulo. Novos 
estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 80, p. 21-41, Mar. 2008, p. 31, disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002008000100003&lng=en&nrm=iso, acesso em 05  de junho de 2016). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002008000100003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002008000100003&lng=en&nrm=iso
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O que se pretende, portanto, é estabelecer a relação causal de fomento 

do nascimento das facções criminosas com o exercício da vingança no ambiente 

prisional, seja ela materializada pelas violentas ações de grupos rivais com o aval 

das omissões da administração penitenciária, seja pela própria violência estatal 

revelada pelos abusos no emprego da pena privativa de liberdade, com a 

alocação do ser humano em situações desprovidas de dignidade e com as 

atuações, de agentes estatais, geradoras de violência e maus-tratos aos reclusos. 

E, por situação de fomento entende-se a criação do ambiente fértil para aflorar 

aquilo que estava latente, ou seja, o estopim para a eclosão do fenômeno,51 sem 

desprezar que a realidade do nascimento das facções prisionais envolve fatores 

múltiplos, desde a opção individual para o ingresso no grupo de pessoas (que 

pode ser maculada pela pressão social do ambiente prisional),52 até a 

constatação de ser a própria sociedade outra fonte de emanação da violência que 

faz florescer a mencionada solidariedade responsável pela união dos presos. 

Nesse sentido, CEZAR ROBERTO BITENCOURT explica: 

 

Aquele que ingressa na prisão também traz consigo a deformação que 
a sociedade produz na agressividade do homem. Não se ignora que as 
frustações originadas pela prisão são um fator que influi nas situações 
violentas que surgem no cárcere; porém, também não se pode ignorar 
que esses internos se encontram contaminados por outros fatores 
anteriores, como a violência que experimentaram em sua vida familiar 
ou na sociedade.53 

                                                           
51 “A história do crime organizado é a explosão anunciada do sistema carcerário. Os erros foram 
se acumulando, ajudando a incompetência a se instalar” (SOUZA, Percival. Op. cit., p. 13). 

52 “Não se conseguiu precisar se pode ser mais importante como fator criminógeno a 
personalidade do recluso, sua experiência anterior à prisão ou o meio social em que se 
desenvolverá ao ser liberado. Não existe evidência científica sobre o valor específico que pode ter 
a experiência carcerária como fator criminológico. Esse é um dado importantíssimo, pois, embora 
seja evidente que o ambiente carcerário exerce influência prejudicial sobre o recluso, ao não se 
saber com exatidão o alcance e o limite de tal influência, não será possível chegar a conclusões 
definitivas. A inexatidão no conhecimento exige prudência e moderação” (BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Op. cit., p. 168). 

53 Idem, p. 227. CEZAR ROBERTO BITENCOURT exemplifica seu raciocínio com dados extraídos da 
experiência prisional estadunidense (extraídos de JAMES PARK, The organization of prison 
violence. In: Prison violence, USA, University of Connecticut, 1976, p. 94): “em uma prisão da 
Califórnia, por exemplo, constatou-se que 71% dos internos apresenta antecedentes por atos 
violentos antes de seu encarceramento”, e complementa, citando que “não se pode esquecer que 
todo ato de violência tem um componente social, mesmo o que se produz na prisão” (idem, p. 
227). A respeito da violência decorrente de ações dos próprios presos no interior do ambiente 
prisional, NAGASHI FURUKAWA ressalta as palavras de José Carlos Dias relativas ao presídio tido 
como espaço físico do surgimento do PCC: “José Carlos Dias, que posteriormente foi ministro da 
Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, conta que o apelido ‘Piranhão’ surgiu porque 
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Ainda no contexto da identificação da violência no interior das unidades 

prisionais, deve-se questionar se a plena eliminação da violência estatal, ou seja, 

se a radical melhora nas condições de encarceramento, seria capaz de dizimar o 

ambiente conflitivo que se vive no interior das prisões, gerador da violência que 

fomenta a solidariedade impulsionadora da união dos presos. Aqui é relevante a 

contraposição da natureza da pena analisada, ou seja, a privação da liberdade, 

com as frustrações humanas inerentes ao padecimento desse cerceamento em 

qualquer ambiente em que seja instalado. 

 

Explica CEZAR ROBERTO BITENCOURT que, ainda que ocorram melhorias 

nas condições penitenciárias, os presos tendem a manter o mesmo nível de 

frustração, em decorrência das inevitáveis limitações que a reclusão impõe, e 

que: 

 

à medida que melhoram as condições do sistema carcerário, os internos 
vão aumentando suas esperanças e expectativas, de sorte que, apesar 
de em termos absolutos ter havido melhora, sob o ponto de vista 
relativo, isto é, subjetivamente, continuam experimentando a mesma 
frustração. Esse sentimento é um dos fatores que mais favorecem o 
ambiente de conflitividade, especialmente em relação às autoridades 
penitenciárias.54 

 

Nesse contexto, depois de apresentar, como um dos dois pilares de 

sustentação dos problemas carcerários aquele centrado em questões decorrentes 

da má gestão da coisa pública, da falta de interesse público e da inabilidade 

administrativa e técnica, ALVINO AUGUSTO DE SÁ apresenta o segundo, composto 

por tensões inerentes à própria natureza do cárcere, entre eles o isolamento do 

preso em relação à sua família, a sua segregação em relação à sociedade, a 

                                                                                                                                                                                
havia alguns criminosos tão violentos que matavam seus desafetos e bebiam, literalmente, o 
sangue das vítimas, tal como as piranhas” (PCC – O Primeiro Comando da Capital. Website 
JOTA, publicado em 29 de julho de 2015, disponível em http://jota.uol.com.br/pcc-o-primeiro-
comando-da-capital, acesso em 18 de junho de 2016). 

54 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit., p. 228. Esse raciocínio de CEZAR ROBERTO BITENCOURT 
é escorado no entendimento de LLOYD MCCORKLE e RICHARD KORN, encontrado em Resocialiation 
within walls. In: Readings in criminology and penology. USA, Ed. David Pressler, Columbia 
University Press, 1964, p. 531. 

http://jota.uol.com.br/pcc-o-primeiro-comando-da-capital
http://jota.uol.com.br/pcc-o-primeiro-comando-da-capital
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convivência forçada no meio delinquente e o controle estatal representativo de um 

sistema de poder, problemas que afirma serem praticamente inevitáveis.55 

 

Ainda a respeito do desenvolvimento da vingança e da violência no 

interior dos presídios, duas vertentes são constatadas em ações de facções 

criminosas, uma destinada à conquista e outra à manutenção dos seus poderes 

no ambiente prisional, ambas potencializadas pelas omissões estatais no 

gerenciamento dos conflitos internos dos presídios. 

 

Na primeira hipótese, os fatos embrionários das duas maiores facções 

criminosas brasileiras revelaram que a violência foi o instrumento empregado para 

a tomada territorial e humana que propiciou os seus surgimentos: no presídio da 

Ilha Grande, o Comando Vermelho dizimou a falange Jacaré, e, no Anexo da 

Casa de Custódia de Taubaté, os fundadores do Primeiro Comando da Capital, 

em partida de futebol, mataram presos do time rival, o “Comando Caipira”.56 

 

Para a manutenção dos líderes no comando conquistado as facções 

criminosas instituíram estatutos disciplinadores de condutas com previsão da 

imposição da violência, materializada em brutais práticas sancionatórias para os 

casos de descumprimento de seus regramentos. E a aplicação das violentas 

sanções decorre do acionamento de órgãos internos de julgamento, verdadeiros 

“substitutos jurisdicionais estatais”, denominados “sumários” ou os “tribunais”. 

                                                           
55 SÁ, Alvino Augusto de. Op. cit., p. 118-119. Dessas questões inerentes à própria natureza da 
pena privativa de liberdade em regime fechado afirma emergir “entre os presos um poder informal 
e uma cultura paralela, definindo regras, costumes, uma ética própria e até mesmo critérios e 
condições de felicidade e sobrevivência”, uma vez que “nenhum ser humano normal aceita 
naturalmente um poder totalitário que o controla 24 horas por dia” (idem, p. 119). 

56 O emprego da violência no âmbito do PCC, inclusive no caso do episódio que acarretou a morte 
de integrantes do time de futebol “Comando Caipira”, gerou questionamentos a respeito das reais 
motivações da reunião de presos que ensejou o surgimento daquela facção criminosa: “Consta, 
ainda, que o grupo foi formado logo após uma partida de futebol, quando alguns detentos brigaram 
e vários foram assassinados. Como forma de escapar da punição, teriam feito entre si um pacto 
de confiança, dando ao grupo o nome PCC – Primeiro Comando da Capital, que era a 
denominação da equipe de futebol, composta por presos da capital, que disputava o jogo contra 
os presos do interior – ‘Comando Caipira’. Foi, portanto, sob o signo da morte e da violência que a 
facção nasceu, embora seus componentes insistam em dizer até hoje que querem “combater a 
opressão dentro do sistema prisional paulista” (FURUKAWA, Nagashi. PCC – O Primeiro 
Comando da Capital, acesso em 18 de junho de 2016). 



50 

 

 

Amparado na análise do contexto social no qual surgem as facções 

criminosas (decorrente do que define como um “sistema penal traumatizante e 

genocida”), na constatação de serem polos de produção de regras diversas do 

Estado (muitas vezes fruto da simbiose com o próprio Estado), na identificação de 

que as práticas de poder delas decorrentes possuem alto grau de complexidade, 

e na existência de barreiras, ao preso, para o acesso à tutela jurisdicional 

necessária para a proteção de seus direitos lesados no ambiente de reclusão, 

BRUNO SHIMIZU identificou, nesse “poder jurisdicional” informal e paralelo, a 

materialização, nos presídios, de um pluralismo jurídico que afirma ser 

correspondente à lição de BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS. Ou seja, constatou, 

naquele espaço geopolítico, a coexistência de diversas ordens jurídicas, uma 

oficial e outra não, e afirmou ser o emprego desses “sumários” ou “tribunais” a 

mais explícita situação de pluralismo jurídico gerada pelas facções criminosas. 

Porém, sua análise não cessou com tal conclusão. 

 

Com relação às consequências do emprego das brutais “sanções” 

emanadas desses “julgamentos” não oficiais, realizados pelos comandantes das 

facções criminosas objetivando a manutenção do poder e o cumprimento das 

normas reveladas por tal pluralismo jurídico, SHIMIZU afirma que “ainda que seja 

inegável a brutalidade das práticas sancionatórias das facções e, portanto, não se 

pretenda justifica-las do ponto de vista ético”, seria exatamente esse pluralismo o 

indicador de que “uma política criminal destinada a fazer frente à questão das 

facções não deve ter como fundamento a repressão, mas sim, a superação das 

barreiras do acesso à justiça e da ilegalidade existencial à qual são submetidos 

segmentos expressivos da população”.57 Nesse ponto discordamos. 

 

Em razão da adequação lógica do pensamento, o estudo a respeito da 

utilização de “tribunais” não oficiais pelo Primeiro Comando da Capital, 

inicialmente para o controle carcerário e, na atualidade, para a manutenção da 

sua “ideologia” no ambiente extramuros, será foco de discussão no próximo 

                                                           
57 SHIMIZU, Bruno. Op. cit., p. 75-83. 
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capítulo, dedicado específica e exclusivamente à análise das técnicas 

empregadas para o desenvolvimento interno e externo daquela facção. Contudo, 

constatamos que a conclusão acima exposta, ou seja, que as brutais mortes e 

ofensas físicas patrocinadas e executadas por facção, no interior do ambiente 

prisional, representam meras infrações éticas, não reprovadas pela intervenção 

penal, contrasta de forma radical com um dos pilares do raciocínio que se 

pretende desenvolver neste trabalho, de que ações daquela natureza, 

empreendidas em nome do Primeiro Comando da Capital, passam por todos os 

filtros preliminares ao reconhecimento da necessidade da persecução penal, em 

especial a identificação da existência de bens jurídicos relevantes a serem 

protegidos pelo Estado e das graves ofensas a eles perpetradas, o que gera a 

consequente conclusão da necessidade da instrumentalização dessa proteção 

por meio do emprego do Direito penal, em face da impossibilidade de, pelos 

outros mecanismos de pacificação social, ser alcançada a resolução dos conflitos 

de interesses gerados. 

 

Na verdade, a contradição existente entre os entendimentos não está 

materializada na premissa de serem as mazelas do ambiente prisional, 

decorrentes das omissões estatais, fomento para o surgimento das facções 

criminosas; ela decorre da possibilidade de tais mazelas representarem hipóteses 

de afastamento da tutela penal para as reconhecidas lesões acarretadas aos 

direitos mais caros daquele que é semelhante ao ofensor, ou seja, ao outro preso. 

A prevalência daquela compreensão ocasionaria o surgimento de uma paradoxal 

situação de incremento da exclusão de direitos do próprio preso lesado pelo delito 

praticado em nome do PCC, afinal, a ele não se concederia o acesso a mais uma 

face da tutela jurídica estatal, no caso, a penal. 

 

Além da análise das consequências da interferência do meio social 

prisional nas práticas delituosas analisadas (que, em circunstâncias específicas e 

comprovadas, poderia ser reconhecida como hipótese legal ou supralegal de 

afastamento da ilicitude ou da culpabilidade), essa discussão, na verdade, centra-

se nas divergências filosófico-doutrinárias a respeito da própria existência do 

Direito penal, ou seja, se é possível, em face da sua intrínseca função reguladora, 
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ser obstado diante das construções sociais decorrentes do ambiente prisional e 

dos fatos constatados naquele cotidiano, geradores de distúrbios e de relevantes 

lesões. 

 

Nesse contexto, acreditamos que, se o fim almejado pelo Direito é a 

pacificação social,58 não se mostra exequível um mecanismo jurídico dissociado 

da complexidade das relações interpessoais a serem tuteladas. Inexequível, 

também, no atual estágio evolutivo da sociedade brasileira, um sistema de 

pacificação de complexos e graves conflitos que se norteie somente pelo 

reconhecimento da reprovabilidade ética das condutas. E, caso o desempenho 

desse sistema pacificador tivesse foco restrito ao campo da idealização e da 

abstração (otimistas) da construção de uma sociedade perfeita, livre de injustiças, 

de ofensas e de danos individuais e coletivos, não seria exequível a aplicação de 

um direto regulador como o penal, por simples ausência de espaço lógico-

funcional para a sua presença: inexistindo a doença, não há racionalidade na 

ingestão do remédio. 

 

Ocorre que, na atualidade, a maior capacidade lesiva dos atos realizados 

por agrupamentos de pessoas e a diversificação das formas de danos sociais por 

eles perpetradas (no caso específico, pelo Primeiro Comando da Capital) 

representam claras premissas da profundidade dos conflitos a serem dirimidos e, 

consequentemente, da complexidade das medidas a serem empregadas para o 

seu enfrentamento. Meras reprovações éticas não se mostram, assim, 

representativas da necessária tutela para o caso concreto. 

 

A pautada diversidade de entendimentos também pode ser explicada pela 

aceitação ou pela recusa dos ideais abolicionistas. 

 

                                                           
58 No Capítulo 3 serão lançadas considerações mais contundentes a respeito do aspecto finalístico 
protetivo do Direito (especificamente do Direito penal) em prol do resguardo efetivo dos direitos 
fundamentais consagradores dos bens jurídicos mais relevantes ao ser humano. 
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De acordo com EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, “o abolicionismo representa a 

mais original e radical proposta político-criminal dos últimos anos”,59 que, na 

atualidade, não confia no desaparecimento dos conflitos sociais, mas postula a 

abolição do sistema penal como solução falsa dos mesmos.60 

 

LUIGI FERRAJOLI considera abolicionistas somente aquelas doutrinas 

axiológicas que acusam o direito penal de ilegítimo, ou porque moralmente não 

admitem nenhum tipo de objetivo como capaz de justificar as aflições que o 

mesmo impõe, ou porque consideram vantajosa a abolição da forma jurídico-

penal da sanção punitiva e a sua substituição por meios pedagógicos ou 

instrumentos de controle de tipo informal e imediatamente social. Depois de 

analisar as feições radical e holística anárquica do abolicionismo, teceu críticas: 

afirmou que os modelos de sociedade abordados por tais doutrinas são de uma 

sociedade selvagem, sem qualquer ordem e abandonada à lei natural do mais 

forte, ou, alternativamente, de uma sociedade disciplinar, pacificada e totalizante, 

onde os conflitos sejam controlados e resolvidos, ou, ainda, prevenidos, por meio 

de mecanismos ético-pedagógicos de interiorização de ordem, ou de tratamentos 

médicos, ou de onisciência social e, talvez, policial; não oferecem nenhuma 

                                                           
59 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema 
penal. 5. ed. Tradução de Vania Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: 
Revan, 2014, p. 98. 

60 EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, defendendo a perda da legitimidade do sistema penal, explicou o 
abolicionismo atual pela apresentação de diversas vertentes filosóficas (Em busca das penas 
perdidas): a) afirmou que Hulsman concluiu ser o sistema penal um problema em si mesmo e, 
diante de sua crescente inutilidade na solução dos conflitos, torna-se preferível aboli-lo totalmente 
como sistema repressivo, propondo a sua substituição por instâncias intermediárias ou 
individualizadas de solução de conflitos que atendam às necessidades reais das pessoas 
envolvidas (p. 98-99); b) explicou que Mathiesen vinculou a existência do sistema penal à 
estrutura produtiva capitalista, pretendendo a abolição de todas as estruturas repressivas da 
sociedade, e, para tanto, criou uma action research planejando um movimento abolicionista 
pautado na reunião de condições para manutenção de sua vitalidade, como a sua permanente 
relação de oposição, que reclamaria uma considerável diferença de pontos de vista sobre as 
bases teóricas do sistema, e a sua relação de competição, fincada em uma ação política prática 
fora do próprio sistema (p. 99-100); c) apresentou, como bases do abolicionismo de Nils Christie, a 
destrutividade das relações comunitárias do sistema penal, seu caráter dissolvente das relações 
de horizontalidade e os consequentes perigos e danos da verticalização corporativa (p. 101-101); 
d) pela ótica de Michel Foucault, embora reconhecendo o não oferecimento de considerações 
táticas para avançar rumo ao abolicionismo, afirmou existir referência a teses abolicionistas ao 
assinalar a forma pela qual o poder expropriou os conflitos no momento da formação dos estados 
nacionais e ao negar o modelo de uma parte sobreposta ao litigante, como instância superior 
decisória, o que se evidencia em sua discussão com os maoístas, ao criticar o conceito de “justiça 
popular” (p. 101-103). 
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contribuição à solução dos difíceis problemas ligados à limitação e ao controle do 

poder punitivo, havendo nelas uma esterilidade de projetos, uma vez que evitam 

todas as questões mais específicas da justificação e da deslegitimação do direito 

penal, desvalorizando toda e qualquer orientação garantista, confundindo, em 

uma rejeição única, modelos penais autoritários e modelos penais liberais.61 

Ademais, ponderou que, na sociedade perfeita sonhada pelo abolicionismo 

(holístico), a auto-regulamentação social é um modelo normativo 

irremediavelmente utópico, idôneo a avalizar sistemas sociais repressivos 

totalizantes, que, somente graças a uma falácia normativista, podem ser descritos 

como livres de constrições e coerções.62 E, ainda, solucionou a dúvida a respeito 

da possibilidade de o abolicionismo representar uma solução futura para o Direito 

penal, explicando que, independentemente dos intentos abolicionistas libertários e 

humanitários, eles, na verdade, representam uma utopia regressiva, e que, em 

face dos modelos concretamente desregulados ou autorreguláveis de vigilância 

e/ou punição projetados sobre pressupostos ilusórios de uma sociedade boa e de 

um Estado bom, é o Direito penal que constitui, histórica e axiologicamente, uma 

alternativa progressista.63 

 

Portanto, sem desprezar as premissas que pautaram o desenvolvimento 

do raciocínio esposado por BRUNO SHIMIZU (que coincidem com a análise exposta 

a respeito das omissões estatais no ambiente penitenciário fomentarem o 

                                                           
61 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer 
Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 2. ed.. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 230-234. 

62 Idem, p. 305-306. 

63 Idem, p. 317. Críticas à abolição do Direito penal são encontradas também em PAULO QUEIROZ 
(Do caráter subsidiário do direito penal: lineamentos para um direito penal mínimo. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998, p. 57-59), “é realmente pouco provável que as mesmas reações (não-punitivas) 
pudessem ser pacificamente aceitas, se, ao revés de um simples dano, conforme o exemplo de 
Hulsman antes citado, outro fosse o crime, um crime, por exemplo, praticado com violência, v.g., 
homicídio, roubo seguido de morte, estupro ou um sequestro seguidos do mesmo resultado, 
genocídio, atos de terrorismo etc.” (p. 59), em CLAUS ROXIN, “também no Estado social de direito, o 
abolicionismo não conseguirá acabar com o futuro do direito penal” (Tem futuro o direito penal? 
Tradução de Luís Greco. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Direito 
penal – doutrinas essenciais, Volume I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 569-589, p. 
572) e, de forma contundente, em WINFRIED HASSEMER (Introdução aos Fundamentos do Direito 
Penal, p. 430-432), ao afirmar que “à medida em que os abolicionistas querem abolir o Direito 
Penal em geral, eles se tornam perigosamente ingênuos” (p. 431) e que “esta espécie de 
abolicionismo quer exorcizar o diabo com o belzebu” (p. 432). 
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surgimento das facções criminosas), sob o alicerce da inequívoca relevância dos 

bens jurídicos lesados e das graves ofensas a eles perpetradas, bem como da 

constatação que, com a expansão das atividades do Primeiro Comando da 

Capital para fora do ambiente das muralhas, tais práticas “justiceiras” 

disseminaram-se e alcançaram terceiros estranhos aos quadros daquela facção 

criminosa, não encontramos respaldo lícito capaz de justificar a ausência da 

intervenção penal nas graves agressões físicas e nas mortes decorrentes das 

“sentenças” alcançadas em tais “julgamentos” e, em consequência, a falta de 

responsabilização criminal para os mandantes e executores. Ademais, parece-nos 

que a conclusão relativa à falta de responsabilização daqueles presos que 

empregam graves atos de violência no interior dos presídios dissocia-se das 

próprias características individuais dos sujeitos objeto da análise:64 

 

Marcola, em seu depoimento à CPI do Tráfico de Armas, afirma que não 
conhece ladrões que tenham abandonado a vida do crime em função da 
punição a que foram submetidos e prevê para eles um fim precoce: 
“Porque a vida também é muito curta até para o traficante de arma 
também. Não pensa que ele vai viver 20, 30 anos usufruindo desse tipo 
de coisa. Tudo é ligado à violência, a tendência é morrer pela violência.” 
(grifo nosso).65 

 

Por fim, de acordo com ANA GABRIELA MENDES BRAGA, a inserção de um 

preso em uma facção criminosa (que, apesar de poder ser considerada uma 

forma de resistência à invasão institucional, não liberta o indivíduo, tampouco 

aperfeiçoa sua identidade), que seja estruturada a partir de um duro mecanismo 

disciplinar e de punições mais rígidas do que as do próprio sistema de justiça 

formal, “faz com que sua identidade seja construída perversamente, já que o 

indivíduo sai do âmbito de proteção do Estado para ser conformado segundo os 

padrões da organização informal”.66 

                                                           
64 ALVINO AUGUSTO DE SÁ afirma que a conduta criminosa, não raras vezes, “é o resultado natural 
de uma vida socialmente marginalizada, marcada por sentimentos de rejeição e hostilidade”, 
porém, “não há se negar a existência de indivíduos criminosos que enveredam pela senda do 
crime por força de traços de personalidade e de caráter” (op. cit., p. 117). 

65 BIONDI, Karina. Op. cit., p. 114, nota 153. 

66 BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Op. cit., p. 189. “O sentimento de pertencimento é construído a 
partir do discurso de fraternidade das facções, e reforçado por algumas práticas do grupo. 
Contudo, por trás do discurso da irmandade, a facção reproduz a seletividade do sistema de 
justiça criminal. Os presos da base da hierarquia da facção são selecionados para executarem as 
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O desenvolvimento de tais reflexões no início do trabalho serve, portanto, 

como constatação da multiplicidade dos fatores que permeiam o nascimento das 

agremiações de presos,67 e para provar que, se as históricas omissões estatais 

com relação ao sistema penitenciário (em especial, a inação diante da violência 

empregada por aqueles responsáveis pela tutela dos internos, a ausência de 

efetiva repressão estatal contra a violência produzida por grupos de presos em 

face de outros, o não impedimento do ingresso de entorpecentes, aparelhos 

celulares e utensílios que podem ser usados como armas, a excessiva demora na 

análise de pedidos de concessão de benefícios, a falta de eficaz tratamento de 

saúde, entre eles, o tratamento à dependência química, o não desenvolvimento 

de políticas objetivando a diminuição do ócio, como o trabalho e o estudo, e o não 

investimento nas estruturas físicas prisionais, o que colabora com a superlotação) 

não são as únicas causas do problema, em muito propiciaram a sua eclosão e o 

seu desenvolvimento no ambiente extramuros, realidade que não se circunscreve 

ao solo paulista. 

 

 

1.3. Antecedente histórico correlato: o Comando Vermelho. 
 

Em razão da globalização e da massificação dos comportamentos sociais, 

é comum ver a realidade delituosa de uma sociedade refletida naquela de outro 

país; de fato, analisando o histórico das organizações criminosas e as suas 

características, é possível constatar que elas sedimentaram-se nas mais diversas 

                                                                                                                                                                                
ordens da facção, enquanto os mandantes permanecem resguardados, não se expõem ao 
sistema de controle” (idem, p. 182). 

67 Uma vez que o nascimento das facções é, inequivocamente, um fenômeno social complexo, 
oportuna é a lição de HUGO LEONARDO RODRIGUES SANTOS ao, depois de afirmar a atual relevância 
dos pensamentos de MICHEL FOUCAULT após quarenta anos de Vigiar e Punir, explicar que a 
premissa do autor francês de que a prisão resulta de um sistema não jurídico, revelando uma 
depuração dessa influência no fenômeno punitivo, ocasionaria uma “visão parcial do complexo 
fenômeno da punição, olhando-o somente por uma perspectiva”, uma vez que: “os fenômenos 
sociais – incluindo o punitivo – são complexos, motivo pelo qual se constitui como um trabalho de 
Sísifo tentar separar o âmbito social do político, econômico ou jurídico: todos esses fenômenos 
estão inter-relacionados, e essa é uma premissa que a pesquisa social deve assumir, se não 
quiser formular conclusões afastadas da realidade” (SANTOS, Hugo Leonardo Rodrigues. 40 Anos 
de vigiar e punir. Boletim IBCCRIM, ano 24, nº 282, p. 14-15, maio/2016, p. 15). 
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localidades mundiais fincadas em balizas similares:68 na estruturação de seus 

membros por regras rígidas e estatutos; no tratamento da própria organização 

como “família”; na divisão de tarefas; no fim de obtenção de vantagem indevida; e 

até na prática de crimes da mesma espécie, sendo o tráfico de drogas o mais 

corriqueiro. Tais traços podem ser notados internamente nas duas maiores 

facções criminosas brasileiras e também são encontrados nas organizações da 

máfia italiana, em especial a Cosa Nostra, a Camorra e a N´drangheta, na facção 

japonesa formada exclusivamente por homens, a Yakuza, na Tríade Chinesa e 

nos cartéis colombianos (por todos, de Medellín e de Cali). 

 

Contudo, se analisados os fatores ocasionadores da criação, o local do 

nascedouro, a forma de disseminação do inicial ideal organizativo, a maneira 

como esse ideal alastrou-se por diversas células, especialmente as externas ao 

ambiente de estruturação inicial, e o modo como o fim associativo ilícito dominou 

o agrupamento de pessoas, concluímos que as facções criminosas brasileiras, 

originadas no interior dos presídios, é uma realidade única, que as difere das 

demais configurações organizacionais delituosas estrangeiras. 

 

Assim, antes de tentar o alcance de soluções ao problema pela 

comparação com modelos externos ao nosso território nacional, é necessária a 

busca das raízes históricas de similar associação de pessoas florescida em 

década anterior ao Primeiro Comando da Capital, objetivando a identificação 

daquilo que for correlato ao seu nascimento e à sua expansão. 

 

Tendo sua origem “formal” imputada ao massacre da falange Zona Norte 

ou falange Jacaré (grupo de presos rival que dominava o ambiente prisional por 

meio da prática de diversos delitos como homicídios, estupros e contra o 

patrimônio), episódio que sedimentou a conquista territorial e humana no Instituto 

Penal Cândido Mendes, o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, 

vulgarmente conhecido como “Caldeirão do Diabo”, o Comando Vermelho, 

                                                           
68 A prova jurídico-normativa dessa alegação foi a uniformização internacional dos requisitos 
configuradores de uma organização criminosa pela Convenção de Palermo. 
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surgido quase uma década e meia antes do Primeiro Comando da Capital, 

excetuando a alardeada influência ideológico-revolucionária de presos políticos lá 

recolhidos no mesmo ambiente que presos comuns (em decorrência da ampla 

aplicação da lei de segurança nacional), guarda similitude com a facção paulista 

não somente no tocante ao espaço físico de origem, mas também com relação a 

um “inimigo” comum: as indignas condições de vida no ambiente prisional. A 

forma de organização por meio de estatutos que ostentam, no início, escrita muito 

semelhante, a adoção do mesmo lema para divulgação de seus ideais (“Paz, 

Justiça e Liberdade”) e a constatação das mesmas causas que acarretaram as 

suas expansões para presídios diversos dos quais nasceram, atestam o aspecto 

histórico correlato entre os dois agrupamentos de pessoas. 

 

Como ressaltado, o palco no qual houve o afloramento da mais conhecida 

facção criminosa carioca foi o presídio da Ilha Grande, que tem, nos relatos 

jornalísticos, jurídicos e até mesmo literários,69 a revelação de fatos que 

infelizmente não representam uma dramática ficção teatral. Ambiente fétido, 

instalações físicas precárias, tratamento degradante da administração 

penitenciária, materializado tanto em omissões como em agressões físicas e 

mentais, e submissão à violência de grupos de presos (as falanges), 

representavam as inimagináveis condições de vida a que eram submetidos os 

presos lá recolhidos, das quais irradiava intenso sentimento de resistência na 

massa carcerária voltado, pelo menos, à garantia da preservação integridade 

física. 

 

Os relatos dos detentos daquele estabelecimento prisional indicam que, 

além dos maus tratos sofridos pelos agentes carcerários, a maior violência 

decorria de ações de seus pares, integrantes de grupos que se denominavam 

“falanges”, das quais partiam condutas bárbaras consubstanciadas em 

homicídios, lesões corporais, estupros e delitos patrimoniais de bens que eram 

levados aos presos pelas suas visitas. CARLOS AMORIM correlaciona a reação 

                                                           
69 A descrição do ambiente prisional existente na colônia penal de Dois Rios, nome anterior do 
presídio Cândido Mendes, está imortalizada, com nitidez e fértil detalhamento, na obra literária 
Memórias do Cárcere, de GRACILIANO RAMOS, publicada originalmente em 1953. 
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ocorrida às ofensas das falanges que comandavam a rotina do presídio de Ilha 

Grande com a motivação do surgimento do Comando Vermelho: 

 

Para não morrer, para não ser roubado pelos grupos já existentes, para 
continuar “vivendo como homem” era preciso reagir. As falanges 
Jacaré, Coréia, Zona Sul e os independentes comandavam a rotina de 
terror que dominava milhares de prisioneiros. A reação aos crimes das 
falanges dentro do presídio começa no “fundão”, de maneira tímida. 
Mas logo adquire uma velocidade capaz de impressionar qualquer 
pesquisador. Oito presos da Galeria B, que tiveram contato muito 
próximo com os militantes das organizações revolucionárias, formam 
um grupo coeso. Uma fé cega, uma “questão de princípio”: responder à 
violência das falanges. Se preciso, com violência ainda maior. O grupo 
embrionário do Comando Vermelho já sabia que muito sangue seria 
derramado nos corredores da Ilha Grande. Isso começou em fins de 
1974. Nessa época, trinta presos políticos ainda estavam na Galeria 
LSN. 70 

 

“Fundão”, “Galeria B” ou “Galeria LSN” era o nome dado ao espaço físico 

daquele presídio no qual estavam recolhidos homens com imputações de crimes 

decorrentes da Lei de Segurança Nacional. Em decorrência de equivocadas 

construções típicas e de distorções pragmáticas na aplicabilidade de tal lei, foram 

reunidos, nessa ala do presídio da Ilha Grande, indivíduos que realizaram atos 

contrários ao governo instituído à época (militarismo ditatorial) e outros que 

praticaram delitos sem contornos políticos.71 Essa aglutinação física, que, no 

início, foi conturbada, com a convivência obrigatória decorrente do 

                                                           
70 AMORIM, Carlos. CV_PCC: a irmandade do crime. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 99-
100. De acordo com CARLOS AMORIM, um dos fundadores do Comando Vermelho, Willian da Silva 
Lima, preso comum (reincidente na prática de roubos) intelectualizado com ideais socialistas, 
chamado de “Professor” pela massa carcerária, em seu livro Quatrocentos contra um – uma 
história do Comando Vermelho (obra que trouxe as entranhas do Comando Vermelho, cujo nome 
foi inspirado em episódio de grande repercussão na mídia carioca, em que um integrante daquela 
facção, sozinho, enfrentou, até a morte, armado, dezenas de policiais), relatou o ambiente daquele 
presídio, marcado pela violência dos guardas e pela ação das falanges formadas por presos para 
roubar, estuprar e matar seus companheiros: “Os presos ainda formavam uma massa amorfa, 
dividida. Matava-se com frequência, por rivalidades internas, por diferenças trazidas da rua ou por 
encomenda da própria polícia, que explorava de forma escravagista o trabalho obrigatório e 
gratuito. O maior inimigo da massa da Ilha Grande era, na ocasião, ela mesma, que estava 
dividida e dominada pelo terror” (idem, p. 99). 

71 A equivocada normatização típica de atos consubstanciados unicamente em ofensas ao 
patrimônio alheio resultou no encarceramento daqueles que, em suas condutas, não ostentavam 
idealismo político ou revolucionário, pela subsunção ao artigo 27, do Decreto-lei 898, de 29 de 
setembro de 1969: “Art. 27. Assaltar, roubar ou depredar estabelecimento de crédito ou 
financiamento, qualquer que seja a sua motivação: Pena: reclusão, de 10 a 24 anos. Parágrafo 
único. Se, da prática do ato, resultar morte: Pena: prisão perpétua, em grau mínimo, e morte, em 
grau máximo” (grifo nosso). 
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encarceramento, revelou-se fértil terreno para a simbiose de ideias, pensamentos 

e reflexões a respeito do ambiente prisional no qual estavam recolhidos, da 

identificação das fontes dos conflitos e dos meios possíveis a serem empregados 

para o alcance de soluções. O fomento para o desenvolvimento desses 

pensamentos teria decorrido das premissas dos ideais revolucionários dos presos 

que lá estavam em razão da prática de atos contrários ao governo militar (presos 

políticos), como a divisão de riquezas, a luta de classes, o combate à opressão 

estatal e o enfrentamento, com o emprego dos meios necessários, como o único 

caminho a ser trilhado. Tais bases ideológicas, transmitidas inicialmente aos 

presos comuns da Galeria B e, depois da anistia, por eles replicadas para as 

demais alas do presídio da Ilha Grande, serviram, portanto, de importante 

combustível para o alcance de conclusões lógicas não constatadas até o 

momento, em especial que o único meio de conquista das pretensões comuns de 

melhoria do ambiente de reclusão era pela defesa do coletivo sobre o individual e 

pela união de esforços contra o inimigo comum, no caso representado pela 

opressão da mais violenta falange que dominava o presídio de Ilha Grande, a 

falange Zona Norte ou falange Jacaré.72 

 

                                                           
72 CARLOS AMORIM utiliza as palavras de William da Silva Lima, o “Professor”, no livro Quatrocentos 
conta um – uma história do Comando Vermelho, para explicar a influência dos ideais político-
revolucionários nos presos comuns da Galeria B: “Quando os presos políticos se beneficiaram da 
anistia que marcou o fim do Estado Novo, deixaram na cadeia presos comuns politizados, 
questionadores das causas da delinquência e conhecedores dos ideais do socialismo. Essas 
pessoas, por sua vez, de alguma forma permaneceram estudando e passando suas informações 
adiante” (Op. cit., p. 95). Porém, ao contrário da conclusão de que “nivelando o militante e o 
bandido, o sistema cometeu um grave erro”, e que “o encontro dos integrantes das organizações 
revolucionárias com o criminoso comum rendeu um fruto perigoso: o Comando Vermelho” (idem, 
p. 58), CARLOS AMORIM revelou que o advogado José Carlos Tórtima, que esteve preso no 
“fundão” até 1971 (antes, porém, da fase crítica antecessora à criação do Comando Vermelho, nos 
anos pós-74), assegurou que a ligação da esquerda armada com o Comando Vermelho não 
passava de uma invenção da direita, não sendo verdade que os presos comuns aprenderam como 
se organizar ou tiveram noções de guerrilha com os presos políticos, pois o conteúdo ideológico 
deles era de tal forma individualista que de maneira nenhuma poderiam absorver a proposta de 
apoio coletivo (idem, p. 100-101); “o sentido íntimo do depoimento de José Carlos Tórtima é o 
seguinte: os presos políticos não ensinaram a criar uma organização criminosa, mas a convivência 
passou para os prisioneiros comuns um “novo significado de solidariedade”. O que veio a seguir 
foi por conta e obra dos criminosos comuns” (idem, p. 101). No mesmo sentido foi a conclusão de 
CÁTIA FARIA em seu artigo publicado em 2008 na revista eletrônica do Arquivo Público do Estado 
de São Paulo (Dura lex, sex lex: a luta pelo reconhecimento dos presos políticos no Brasil (1969-
1979). Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 33, 2008. 
Disponível em: 
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia05/texto05.pdf> 
Acesso em 20 de junho de 2016). 

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia05/texto05.pdf
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Nesse contexto, identifica-se, como primeiro ponto comum entre o 

surgimento do Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, a reação 

defensiva inerente à condição de ser humano enclausurado submetido a ofensas 

à própria dignidade, circunstância fática que impulsionou a identificação no 

coletivo das mesmas pretensões identificadas em cada um, com a ressalva, 

porém, da inexistência, na facção paulista, da propalada influência político-

revolucionária verificada no afloramento dos ideais comuns nos presos da Galeria 

B, do presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. 

 

Instalou-se, portanto, na década de 1970, no interior do presídio Cândido 

Mendes, a partir da Galeria B, a disseminação da ideia de que o inimigo estaria 

fora das celas, dentro seriam todos companheiros (um termo comum no linguajar 

político-revolucionário). E, a partir dessa premissa, não mais se permitiu, naquela 

ala do presídio, o desrespeito ao companheiro, sob pena de morte, postura que 

gerava impeditivos às ofensas provenientes de outras falanges: 

 

Enquanto as demais falanges se organizavam em torno de seus 
próprios interesses – e geralmente pelo terror – o grupo do “fundão” se 
esforçava para melhorar as condições carcerárias e reprimia o crime 
entre os próprios criminosos.73 

 

A implantação de um mesmo ideal entre os presos, disciplinador de suas 

condutas, decorreu, portanto, do reconhecimento de pontos de identidade entre 

eles, que se encontravam na mesma situação espacial, fática e jurídica. E a 

materialização desse ideal de solidariedade constatou-se pela autolegitimação de 

uma comissão restrita de integrantes, que se arvorou na responsabilidade de 

manutenção da ordem no cárcere, implantada em consequência do 

reconhecimento da legitimidade daquele ideal, inclusive com a concretização de 

punições severas aos que descumprissem as normativas dele decorrentes. Nesse 

sentido, outro ponto de identidade com o Primeiro Comando da Capital é 

constatado: o emprego da violência para a disseminação dos ideais firmados 

                                                           
73 AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 110. 
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pelas lideranças que fundaram a facção, tão presente na forma de conquista 

territorial nos presídios paulistas que acarretou a atual hegemonia do PCC.74  

 

E, a respeito das lideranças que fundaram o Comando Vermelho e o 

Primeiro Comando da Capital, há outras identidades: assim como “Marcola”, líder 

máximo do PCC, as lideranças cariocas estavam recolhidas especialmente em 

decorrência da prática de crime da mesma espécie, o roubo; o mesmo papel de 

liderança intelectual e estratégica organizacional reconhecido em Willian da Silva 

Lima no Comando Vermelho, anos mais tarde seria reproduzido na figura de 

Marcos Willians Herbas Camacho, o “Marcola”, no Primeiro Comando da Capital, 

não sendo por acaso que o mesmo vulgo foi aos dois imputado, “Professor”; e, 

em ambos os contextos prisionais, para o exercício do papel de liderança, era 

necessária a reunião, no indivíduo, de qualidades que o galgasse a esse posto, 

representadas pela chancela da opção por imiscuir-se na criminalidade75,  

reveladas tanto pela capacidade de convencimento da massa carcerária e de 

regulação das suas relações interpessoais, quanto pelo traquejo para o 

gerenciamento de pretensões coletivas com a administração penitenciária76 (no 

                                                           
74 Conforme assegura CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS, “a violência foi, inegavelmente, um importante 
instrumento de imposição do domínio do PCC no sistema prisional, mas ela não pode ser 
desmembrada de sua contrapartida simbólica, que reforçava o poder da facção e, ao mesmo 
tempo, legitimava as execuções realizadas em nome de um ideal de união e da formação de uma 
irmandade” (A disciplina do PCC: a importância do (auto)controle na sociabilidade prisional. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 86, p. 393-414, set./out. 2010, p. 
396-397). 

75 “No “fundão”, aliás, não havia santos. Certamente ali não havia inocentes, gente que não tivesse 
feito por merecer cadeia dura. Na psicologia particularíssima do crime, isso é motivo de orgulho – 
e não de autopiedade. Aqui vale a máxima “quanto pior melhor”, desde que seja leal a seus 
companheiros e fiel ao código de conduta que estava sendo desenhado pacientemente pelos 
iniciadores do Comando Vermelho” (AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 111). 

76 No âmbito do Primeiro Comando da Capital, o preso que possui liderança é reconhecido como 
irmão, e possui responsabilidades no interior do ambiente prisional, conforme explica KARINA 

BIONDI: “a responsabilidade do irmão pelo funcionamento da cadeia não se restringe às 
negociações travadas com a administração; ela abrange também a regulação das relações entre 
os presos. Espera-se que ele evite extorsões, estupros e agressões; quando existe algum 
descontentamento da população carcerária, são os irmãos que levam suas reivindicações ao 
conhecimento da instituição; são eles também que garantem o cumprimento da bandeira branca, 
ou seja, a proibição de qualquer motim, levante, rebelião” (Op. cit., p. 97). E, quanto à formação do 
Comando no PCC: “O sucesso na formação do Comando se dá no refreamento das ações 
indesejadas de outros atores; é evitando maus tratos por parte dos agentes, proibindo a 
subjugação de um preso por outro, impedindo a depredação do prédio, que os irmãos adquirem 
seu poderio de negociação e, com o sucesso nessas negociações, o reconhecimento de sua 
atuação e o êxito na construção do PCC” (idem, p. 105). Salienta-se, contudo, que KARINA BIONDI 
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início do afloramento das duas facções constatou-se a interna organização em 

uma “comissão dirigente” de poucos integrantes que, com o desenvolvimento 

prisional e a expansão no ambiente extramuros, teve seu quadro alargado para 

31, no caso do CV, e 36, do PCC). De acordo com CARLOS AMORIM, mesmo com a 

saída dos presos políticos a inicial “comissão dirigente” da Ilha Grande era 

responsável pela negociação direta com autoridades do Departamento do 

Sistema Penitenciário (DESIPE), sendo porta-voz das reivindicações definidas 

pelo coletivo: 

 

As mais expressivas dessas queixas tiveram apoio unânime: fim dos 
espancamentos quando alguém é apanhado numa transgressão do 
regulamento da cadeia; liberdade de circulação pela galeria, o que 
implica a abertura das portas de aço das celas durante todo o dia; 
melhor tratamento para as visitas, sempre submetidas a revistas 
vexatórias e que não podem pernoitar na ilha, mesmo em dia de 
tempestades e mar revolto.77 

 

Em decorrência da identidade dos propalados ideais fundacionais, as 

disposições disciplinares das duas facções foram sedimentadas e perpetuadas 

por meio de estatutos, verdadeiros códigos de condutas dos seus integrantes, de 

reconhecida similitude dos conteúdos escritos e marcados pela repetição do 

mesmo lema: PJL – Paz, Justiça e Liberdade. 

 

As ações da “comissão dirigente” inicial dos presos comuns da Galeria B 

não cessaram com a anistia dos presos políticos. Foram implantadas medidas 

responsáveis pela adesão gradativa da massa carcerária, intensificadas no 

momento em que foi possibilitado o convívio dos residentes do “fundão” com os 

detentos das outras alas do presídio (o que propiciou a disseminação interna das 

reflexões “vermelhas” pela conversa cara-a-cara), a partir do qual as pretensões 

internas passaram a ser acolhidas pela administração penitenciária, como, por 

exemplo, a construção de um alojamento para as visitas pernoitarem, instituindo a 

                                                                                                                                                                                
apresenta uma abordagem do desenvolvimento das funções políticas dos irmãos restrita ao 
ambiente interno dos estabelecimentos prisionais, sendo que o papel deles no gerenciamento da 
estrutura organizacional do Primeiro Comando da Capital, depois da fase de expansão 
extramuros, possui contornos mais amplos representados pelo desempenho de responsabilidades 
diversas, como será abordado nos próximos capítulos. 

77 AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 109. 
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“visita íntima”. Passaram a existir um time de futebol, o “Chora na Cruz”, um 

jornal, O Colonial (referência à antiga Colônia de Dois Rios), e o Clube Cultural e 

Recreativo do Interno, uma agremiação responsável pela organização de alguns 

serviços, entre eles o recebimento e o gerenciamento do dinheiro que deveria ser 

destinado ao bem comum. Interessante notar que, anos mais tarde, o PCC 

implantaria a mesma espécie de financiamento, por meio da cobrança de 

mensalidades de seus integrantes, uma das fontes de fomento à manutenção da 

sua estrutura organizacional. 

 

 Com a popularização das conquistas coletivas a Falange Vermelha 

angariou o necessário para a tomada do controle prisional, o que ocorreu no dia 

17 de setembro de 1979, por meio da chacina dos integrantes da rival Falange 

Jacaré. E, com o aumento das mortes e a instabilidade do ambiente prisional 

gerada pela intensificação do confronto pessoal, a solução adotada pela 

administração penitenciária carioca foi a transferência dos principais envolvidos, 

líderes da falange vermelha e seus inimigos, para outras unidades prisionais. 

Ocorre que, aquilo que foi pensado como solução, acabou favorecendo o 

desenvolvimento do Comando Vermelho em todo o sistema penitenciário carioca: 

 

O braço da organização vai se estender ao redor dos 14.000 
presidiários do Estado do Rio de Janeiro, à época, especialmente 
porque a direção do sistema penal comete um erro muito grave, 
transferindo para outras unidades carcerárias alguns dos líderes do 
Comando Vermelho e muitos dos seus inimigos. Momentaneamente, a 
população da Ilha Grande se reduz – mas a repercussão da matança 
aumenta.78 

 

Também nesse contexto é possível notar a correlação histórica entre o 

Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, uma vez que a proliferação 

dos ideais da facção paulista para todo o sistema prisional favoreceu-se da 

separação das suas lideranças para diversas unidades prisionais. E, com relação 

ao PCC, o efeito proliferador foi ainda maior, uma vez que transcendeu as divisas 

geográficas do Estado de São Paulo e chegou a unidades prisionais de todo o 

                                                           
78 AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 137. 
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Brasil, uma vez que presos paulistas passaram a ser recolhidos em outros 

Estados: 

 

Se o plano era enfraquecer o Comando, o resultado foi o inverso: as 
transferências possibilitaram a expansão do PCC para outros Estados e 
a aliança com outras facções, especialmente com o Comando 
Vermelho, do Rio de Janeiro.79 

 

Dessa proliferação das facções criminosas decorreu outro ponto de 

convergência: a submissão da administração penitenciária.80 Pouco tempo depois 

da formal constituição do Comando Vermelho já se notava o seu controle sobre 

as práticas penitenciárias. CARLOS AMORIM transcreveu as palavras do diretor do 

DESIPE, Avelino Gomes Moreira Neto, lançadas no final do ano de 1981, perante 

o Conselho de Justiça, Segurança e Direitos Humanos do governo do Estado do 

Rio de Janeiro: “O Comando Vermelho controla quatro presídios e a 

administração tem dificuldades em tomar qualquer medida sem o beneplácito 

deles”81. Encontramos no estudo de KARINA BIONDI a descrição de uma conversa 

entre um preso e um agente, que teria ocorrido no Centro de Detenção Provisória 

de São Bernardo do Campo/SP, demonstrativa da submissão da autoridade 

penitenciária aos detentos: 

 

— Ooop! Qual a fita, senhor? 
— Vim dar uma olhada nas celas... 
— Dar uma olhada nas celas?! Aê, chefão, você é novo no sistema? 
— Sou... 
— Funciona assim, chefão: você chega na porta, pergunta quantos tem 
e a gente responde. Em cela de vagabundo, polícia não entra, não. 
Imagina se nós estivermos matando um aqui dentro? Ou se estivermos 
fazendo um tatu? Você viu, então não pode sair vivo daqui. Aí vamos 
ser obrigados a matar você também. Então faz o seu serviço e vai 
embora pra casa numa boa.82 

 

                                                           
79 BIONDI, Karina. Op. cit., p. 51 

80 “Enquanto os funcionários detêm o controle sobre o fornecimento da água, da comida, da 
assistência médica, os presos detêm o poder de romper a ordem desejada pelos funcionários, 
fazendo estourar revoltas e rebeliões” (idem, nota 135, p. 96). 

81 AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 188. 

82 BIONDI, Karina. Op. cit., p. 59. 
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Depois da consolidação da liderança do Comando Vermelho no ambiente 

prisional da Ilha Grande, o próximo passo foi a expansão extramuros, que contou, 

inicialmente, com o involuntário auxílio de um evento humanitário, a instalação da 

Casa das Irmãs de São Vicente de Paula, mantida pela Pastoral Penal da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro, local de prestação de assistência jurídica, 

emocional e familiar, onde os presos ficavam a sós com advogados e pessoas 

ligadas à igreja (naquele local o líder histórico do Comando Vermelho, Willian da 

Silva Lima, conheceu sua esposa, Simone Barros Corrêa Menezes). Contudo, 

conforme relato de autoridade responsável à época pelo presídio da Ilha Grande, 

Nelson Salmon, apesar de a intenção das freiras serem as melhores possíveis, o 

que elas não perceberam foi que alguns daqueles presos, os da antiga LSN, 

tinham outros propósitos: “depois da instalação do serviço religioso, surgiram 

casos de contrabando de armas de fogo para a organização e houve a primeira 

fuga com resgate pelo mar”.83 

 

Com o incremento das fugas, células do Comando Vermelho foram se 

fincando na capital carioca, organizando-se em grupos armados com missões 

específicas: angariar fundos com a prática de roubos em série84 e empregar os 

lucros obtidos em novos resgates; desenvolver o sistema de comunicação dos 

líderes presos com o mundo exterior; manter contato com outros infratores do 

mesmo calibre objetivando aumentar a “receita” do Comando Vermelho; e iniciar a 

preparação do “esquema jurídico” da organização. Desse elenco de técnicas 

empregadas para a expansão extramuros também se constatam diversos pontos 

comuns com o Primeiro Comando da Capital. 

 

Em face da similitude da situação fática experimentada, qual seja, a 

privação da liberdade, houve o desenvolvimento, nas duas agremiações de 

presos investigadas, do mesmo modus operandi de manutenção da comunicação 

                                                           
83 AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 139. 

84 “Dos 28 assaltos a banco nos três primeiros meses de 1981, 24 são atribuídos ao Comando 
Vermelho. A polícia diz que a organização arrecadou, em valores da época, 40 milhões de 
cruzeiros. Mais ou menos 510 mil dólares” (idem, p. 159). 
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com o mundo exterior: o envio de informações por meio de visitas, sejam elas 

parentes, amigos ou advogados. 

 

O correio – como acontece ainda hoje para o Comando Vermelho 
carioca e para o PCC paulista – sempre esteve baseado nas visitas de 
parentes e advogados dos presos políticos. Esse sistema de 
comunicação com o exterior nunca se interrompeu, mesmo nos 
momentos em que as autoridades carcerárias decretavam a 
incomunicabilidade.85 

 

Nesse contexto específico, interessante destacar dois aspectos. A mesma 

forma de comunicação carcerária com o mundo exterior foi diagnosticada na 

realidade das máfias italianas, depois da concretização das primeiras prisões dos 

chefes, o que fomentou a instituição da política de maior isolamento de tais 

presos com a forma diferenciada de prisão denominada cárcere duro. E, com o 

incremento da utilização das interceptações de comunicações para o 

enfrentamento ao crime organizado, depois de mais de três décadas da 

verificação do emprego desse “correio” pessoal, nota-se o retorno de seu uso 

intenso pelas lideranças das facções.86 

 

Com relação à implantação, na estrutura das facções criminosas, de um 

segmento composto por profissionais do direito, também verificamos que não 

corresponde apenas a um aspecto histórico do Comando Vermelho,87 uma vez 

                                                           
85 Idem, p. 92. “O correio da organização orienta a guerra dentro das penitenciárias, manda 
instruções para as quadrilhas aliadas que estão na rua, faz cobranças, emite decretos. Decide 
sobre a vida e a morte. Essa vocação para dar ordens vai acompanhar o grupo em todas as suas 
atividades. Até hoje, mais de duas décadas depois, o sistema funciona. Rápido e competente.” 
(idem, p. 140). 

86 A análise da correlação entre a evolução tecnológica e a expansão territorial, social e política do 
Primeiro Comando da Capital será abordada no próximo capítulo. 

87 A respeito do “esquema jurídico”, CARLOS AMORIM afirma que “são advogados que aceitam ir 
além de suas atribuições legais no trato dos assuntos de seus “clientes””, e que, no ano de 1990, 
depois do sequestro do empresário Roberto Medina, o então secretário de Justiça do Rio de 
Janeiro, João Marcelo de Araújo Neto, apontou a existência da estrutura de apoio legal do 
Comando Vermelho, revelando o método empreendido para identificar os participantes: “anota o 
nome de cada advogado a entrar nas instituições penais do Estado, coloca tudo no computador e 
depois cruza os dados. O resultado é a descoberta de que um determinado grupo de advogados 
entra e sai sem parar das penitenciárias, algumas vezes visitando cinco presídios diferentes por 
dia” (idem, p. 140). Ademais, no final de 2016 foi deflagrada a denominada “operação Ethos”, que 
revelou investigação desenvolvida pela polícia civil e pelo Ministério Público (GAECO) da região 
de Presidente Prudente, pela qual se constatou a atuação dessa célula jurídica denominada, pela 
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que, na estrutura organizacional do Primeiro Comando da Capital, há uma divisão 

denominada “Sintonia dos Gravatas” que, atualmente, desempenha as mesmas 

funções em prol dos interesses da facção paulista.88 

 

Outro aspecto comum entre o PCC e o CV também decorre das técnicas 

empregadas para a manutenção da expansão territorial no ambiente externo, com 

o aproveitamento das deficientes prestações sociais estatais para a população 

que reside em áreas urbanas periféricas: 

 

Aproveitando a falta de atuação do Estado nas favelas cariocas, o 
Comando Vermelho desenvolveu uma política de benfeitorias e 
proteção para a população dos morros em que dominam, com o 
financiamento de remédios, construção de creches, redes de esgotos, e 
outras coisas. Dessa maneira, ocupam um espaço que deveria ser o 
preenchido pelo Governo Estadual e Federal, e em troca, conquistam o 
respeito da comunidade, sua fidelidade e seu silêncio, além de 
recrutarem novos membros para sua organização.89 

 

Por fim, depois do alcance do desenvolvimento do comando interno nos 

estabelecimentos prisionais e da expansão territorial extramuros, a mutação das 

iniciais finalidades associativas das duas facções, representada pela criação de 

uma estrutura gerencial destinada ao alcance do dinheiro por meio da prática de 

infrações penais, é outra característica comum entre elas.90 Nesse ponto, CARLOS 

                                                                                                                                                                                
facção, de “sintonia dos gravatas”, e o seu exato papel para o alcance dos ilícitos desideratos da 
facção criminosa. 

88 As divisões organizacionais do Primeiro Comando da Capital serão abordadas nos próximos 
capítulos, oportunidade em que será demonstrada a importância de cada seguimento estrutural 
para a manutenção das finalidades associativas (ilícitas) e permitirá a subsunção normativa no 
conceito de organização criminosa. 

89 TOLENTINO NETO, Francisco. Histórico do crime organizado. In: MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, 
José Reinaldo Guimarães (Coord.). Crime Organizado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 42-59, p. 46. 
No mesmo sentido, RUI RIBEIRO DE CAMPOS expõe que, tendo por base o interior do cárcere, o 
Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho estabeleceram uma forma de governo, com 
um modelo empresarial, disciplinadora da massa carcerária e de seus agentes externos, exitosa 
em razão da ausência estatal: “Em morros cariocas e favelas paulistanas, dada a ausência do 
Estado, estas organizações passaram a controlar, como verdadeiros governos, estes locais, 
oferecendo inclusive segurança e apoio aos membros, e em constante negociação ou tensão com 
associações de moradores, ONGs e o aparelho repressivo do Estado” (CAMPOS, Rui Ribeiro de. 
Geografia política das drogas ilegais. Leme: J.H.Mizuno, 2014, p. 144). 

90 A mutação da finalidade associativa inicial do Primeiro Comando da Capital verifica-se pela 
constatação de ser o tráfico de drogas a principal atividade coletiva de fomento da sua 
manutenção, existindo, até, um setor específico para o seu gerenciamento, denominado “Sintonia 
do Progresso” (“progresso” é o termo usado pelos integrantes da facção para indicar as atividades 
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AMORIM afirma que, depois do que denomina “fase heroica da organização”, 

representada pela conquista da melhoria do ambiente prisional da Ilha Grande, 

tudo “desceu pelo ralo” do tráfico de drogas em larga escala e das matanças nos 

morros, do “tudo por dinheiro”.91 E, para FRANCISCO TOLENTINO NETO, o incremento 

das ações ilícitas externas do Comando Vermelho é representado pelas ligações 

com os Cartéis Colombianos: 

 

É conhecida a ligação entre o Comando Vermelho e a Máfia 
Colombiana. Suas relações envolvem o tráfico de drogas, com a 
importação e distribuição de grande quantidade de drogas oriundas dos 
campos colombianos, contrabando de armas e sequestro de 
empresários.92 

 

A partir do estudo apresentado é possível constatar que o passado do 

Comando Vermelho guarda, em muitos pontos, íntima relação com o presente do 

Primeiro Comando da Capital, enlaçamento explicado nos trabalhos da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados a respeito do tráfico de 

armas, especificamente no depoimento datado de 17 de maio de 2005 

(documento nº 0587A/05), de José Márcio Felício dos Santos, o “Geleião”, um dos 

iniciais líderes do Primeiro Comando da Capital. 

 

Naquela oportunidade, afirmou que, na década anterior, foi concretizada 

uma aproximação do PCC com as facções criminosas do Rio de Janeiro, contatos 

mantidos por ele no âmbito do Terceiro Comando (TC), e por outro líder, o César 

Augusto Roriz da Silva, o “Cesinha” (já falecido), no seio do Comando Vermelho 

(CV), oportunidade em que haviam sido transferidos para presídio carioca (Bangu 

                                                                                                                                                                                
ilícitas , em especial tráfico de drogas, cujo lucro é destinado à própria facção, diferenciando, 
assim, do tráfico de drogas “particular”, realizado por seus integrantes ou simpatizantes em 
negócios ilícitos próprios, desvinculados das ordens e da gerência do PCC); ademais, 
investigações já revelaram o emprego do termo “progresso” como sinônimo de prática de crimes 
em geral. 

91 AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 118. RUI RIBEIRO DE CAMPOS afirma que “na década de 90, o 
Comando Vermelho (CV) já controlava 60% dos pontos de venda de droga, era chefiado por um 
colegiado de trinta membros, com parcela de seus membros presa em presídios de segurança 
máxima. Possuía, inclusive, uma “caixa previdenciária” (20% da arrecadação total) para esposas e 
filhos de membros mortos; e dividia os lucros de cada ponto de droga na base do fifty-fifty: metade 
para o dono e a outra metade para membros e caixa previdenciária” (Op. cit., p. 142). 

92 TOLENTINO NETO, Francisco. Op, cit., p. 46. 
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1); que dessa aproximação foi firmado um pacto de atuação criminosa conjunta, 

rompido em razão de o PCC não ter aderido à onda de ataques públicos 

orquestrada pelo CV, tendo sido mantidas “relações de amizade” e de negócios 

relativos ao tráfico de drogas e de armas. Na fase das atuais lideranças, o 

responsável pela manutenção dos “vínculos de amizade” do PCC com o CV seria 

Júlio César Guedes de Moraes, o “Julinho Carambola”. Ademais, a íntima 

correlação entre as duas facções foi materializada no item 16 do primeiro estatuto 

do PCC: 

 

Em coligação com o Comando Vermelho – CV e PCC – iremos 
revolucionar o país de dentro das prisões e o nosso braço armado será 
o Terror dos Poderosos, opressos e tiranos que usam o Anexo de 
Taubaté e o Bangu I do Rio de Janeiro como instrumento de vingança 
da sociedade na fabricação de monstros. Conhecemos a nossa força e 
a força de nossos inimigos Poderosos, mas estamos preparados, 
unidos. E um povo unido jamais será vencido. Liberdade! Justiça! Paz! 
O quartel general do PCC, Primeiro Comando da Capital, em coligação 
com o Comando Vermelho – CV. 

 

No entanto, essa parceria e o vínculo de amizade, por ser sustentado 

exclusivamente por pretensões de potencialização de ganhos financeiros em 

decorrência de práticas delituosas, não poderia ser sólido e eterno. Atualmente, 

rompeu-se. No final de 2016 e início de 2017 assistimos, em diversos veículos de 

comunicação, os resultados das lutas travadas no ambiente interno prisional entre 

essas que são as duas maiores facções criminosas do Brasil, que acarretou 

centenas de brutais mortes, disputa motivada pelo controle populacional no 

ambiente carcerário e pelos mútuos objetivos de dominação de atividades 

delituosas em estratégicos pontos territoriais, em especial, nas regiões fronteiriças 

nas quais há volumoso escoamento de drogas e armas de fogo. 

 

De todo o exposto, observa-se que o Primeiro Comando da Capital, mais 

do que representar a infeliz reprodução, em solo paulista, do seu antecessor 

agrupamento de presos carioca, é, na verdade, a nítida comprovação da sua 

evolução, fato constatado no reconhecimento da sua atual hegemonia nos 

estabelecimentos prisionais de nosso Estado. A conquista do território prisional é 

importante tema para o estudo por configurar uma demonstração do poderio 
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organizacional e intimidador desse agrupamento de pessoas. E as formas pelas 

quais foi atingida tal hegemonia, na primeira fase, pela imposição do comando 

dos seus fundadores, por meio da dominação pela violência, e, em um segundo 

momento, com a inserção da “igualdade” no lema inicialmente formulado pelo 

Comando Vermelho, são representativas da sua atual estruturação funcional, 

empregada no desenvolvimento das ações ilícitas que norteiam a sua subsunção 

aos novos elementos típicos entendidos como necessários para o 

reconhecimento de uma organização criminosa. 
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CAPÍTULO 2 
A EXPANSÃO TERRITORIAL, SOCIAL E POLÍTICA 
“EXTRAMUROS” 
 

Depois de analisadas as premissas terminológicas, carcerárias e 

históricas do Primeiro Comando da Capital, para a demonstração da sua 

subsunção aos atuais requisitos normativos de uma organização criminosa e, em 

consequência, a análise das decorrências jurídicas de tal realidade jurídico-social, 

serão abordados os elementos responsáveis pelo seu desenvolvimento e pela 

sua sedimentação no mundo externo aos presídios, até o atingimento da atual 

fase marcada pela estruturação empresarial e pela ilicitude finalística associativa. 

 

De acordo com CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS, o processo de expansão do 

PCC pode ser dividido em três momentos, tomando por base a sua forma de 

organização e de atuação: o primeiro, situado da sua criação até o seu 

aparecimento público, na megarrebelião de 2001, marcado por grande 

instabilidade no sistema prisional, grande número de rebeliões, fugas, resgates e 

homicídios de presos; o segundo, configurado a partir do reconhecimento, pelas 

autoridades estatais, de que o PCC representa um dos grandes desafios para a 

segurança pública, identificado pelo seu rápido processo de expansão, permeado 

por momentos de estabilidade e instabilidade nas prisões; e o terceiro, o atual, 

caracterizado pela consolidação do domínio do PCC e de sua disciplina, e a 

consequente emergência de uma nova forma de sociabilidade na prisão.93 

 

Nota-se que essa abordagem de CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS ao 

fenômeno expansionista do PCC, assim como outras encontradas na literatura 

específica (por exemplo, KARINA BIONDI),94 é focada somente no seu 

desenvolvimento no interior do ambiente prisional,95 o que não é suficiente para a 

                                                           
93 DIAS, Camila Caldeira Nunes. A disciplina do PCC: a importância do (auto)controle na 
sociabilidade prisional, p. 395. 

94 BIONDI, Karina. Op. cit.. 

95 São raras as abordagens a respeito do fenômeno expansionista interno ao ambiente prisional 
que analisam a atual conflituosidade existente entre as facções criminosas nacionais, eclodida no 
final de 2016 e no início de 2017, em trágicos episódios que resultaram em elevado número de 
mortos, alguns decapitados e mutilados, reveladores dos ideais de dominação nacional. 
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compreensão exata das dimensões e das complexidades do objeto de estudo (o 

reconhecimento desse agrupamento de pessoas como organização criminosa). 

 

De fato, como acima revelado na abordagem do antecedente histórico 

Comando Vermelho, também na análise do Primeiro Comando da Capital é 

reconhecida a latência da mutabilidade dos iniciais ideais aglutinadores da massa 

carcerária a partir da identificação das suas ações no mundo exterior, com a 

descoberta do narcotráfico como a mais lucrativa fonte de riquezas. Ou seja, 

depois do alastramento territorial para zonas urbanas periféricas nas quais o 

controle repressivo estatal é baixo, passaram a controlar grande parte do tráfico 

de entorpecentes dos seus Estados de origem. 

 

Assim, reconhece-se o fenômeno expansionista do Primeiro Comando da 

Capital enraizado em duas bases espaciais distintas (os ambientes interno e 

externo ao cárcere), premissa de extrema relevância para a compreensão do seu 

alargamento humano, das suas conquistas territoriais e da consecução das 

finalidades associativas, afinal, decorre da distinção entre as realidades físicas, 

humanas, sociais e econômicas de tais bases a diferenciação entre as técnicas 

operacionais e as estratégias empregadas em tal realidade expansionista. 

 

A expansão no ambiente carcerário, como já salientado, amparou-se por 

técnicas de dominação inicialmente sedimentadas na violência, com a extinção 

dos agrupamentos de presos rivais (exemplo de dominação já constatado no 

histórico do Comando Vermelho). Superada essa fase de afirmação pela 

violência, fertilizado estava o solo para a implantação da estrutura de comando 

imprescindível à manutenção da conquista humana alcançada à força, o que foi 

concretizado pela criação de regras internas rígidas, de cumprimento obrigatório, 

sob pena da imposição de sanções, tal como já demonstrado nos anteriores 

violentos episódios de ações em face de facções rivais. E, para o sucesso da 

técnica expansionista interna, agregaram-se as péssimas condições carcerárias, 

ensejadoras da criação de fatores de união entre os “iguais”, submetidos às 

mesmas mazelas, que necessitavam de um ente coletivo interno para o resguardo 

de seus interesses. Resultado: dominação carcerária no Estado de São Paulo. 
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Porém, conforme já expressado, entende-se que o foco para o 

reconhecimento das premissas identificadoras de uma organização criminosa 

quanto ao Primeiro Comando da Capital deve ser dirigido ao ambiente externo às 

grades. Explica-se: é no território extramuros que se comprovam os fatos 

propiciadores da identificação dos atuais elementos normativos pelos quais se 

reconhece a existência de uma organização criminosa, materializados na 

consagração ilícita da finalidade associativa dos seus integrantes pelas diversas 

práticas delituosas empreendidas a partir da atuação das suas inúmeras 

estruturas funcionais e pelo respeito aos regramentos internos que sustentam a 

cadeia hierárquica de comando. 

 

Ademais, o dinheiro perseguido não se encontra no interior dos presídios. 

Para a sua conquista a cúpula da facção teve que romper com o distanciamento 

físico, o que se operou com a expansão do seu poder de comando para regiões 

periféricas dos grandes centros urbanos, com o emprego de técnicas de controle 

social e territorial, que tiveram sucesso graças a dois fatores preponderantes, os 

quais não são novidades no contexto da criminalidade organizada: a 

sedimentação espacial em áreas urbanas nas quais o Estado possui maior 

deficiência na outorga das condições de vida digna à população, traço 

característico dos agrupamentos criminosos, muito bem constatado, por exemplo, 

nos cartéis narcotraficantes colombianos e nas máfias italianas;96 e, o que 

também não é exclusividade do Primeiro Comando da Capital, o manejo de 

                                                           
96 “A Sicília, como sabido, é uma ilha. O premiado cartunista Giorgio Forattini, aproveitando seu 
formato topográfico, desenhou uma cabeça de crocodilo. Na sequência e considerando a 
topografia da península (stivale: bota), colocou o feroz e perverso réptil engolindo a bota. Em 
apenas uma vinheta conseguiu mostrar o Estado-delinquencial conquistando, absorvendo, o 
Estado-constitucional. O fenômeno consolidou-se no Meridiano Italiano (região sul) pela ausência 
do Estado-legal, que assistiu à implantação do método mafioso: intimidazione; assoggettamento; 
omertà” (MAIEROVITCH, Wálter Fanganiello. As associações mafiosas. Revista CEJ, v. 1, n. 2, 
mai./ago. 1997. Disponível em: 
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/102/145. Acesso em 31.05.2016). 
GUARACY MINGARDI lembra que a dominação territorial dessas áreas segregadas do tecido urbano 
não é exclusividade da realidade brasileira, citando como exemplo o território ocupado pela máfia 
nova-iorquina e a perda do controle estatal sobre porções do território colombiano para a 
criminalidade organizada, que seria um pré-requisito para o tráfico de drogas. (op. cit., p. 63-64). 
Abaixo serão abordadas as similitudes entre as técnicas de conquista territorial, humana e política 
empregadas pelas associações mafiosas e pelo Primeiro Comando da Capital. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/102/145
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ferramentas tecnológicas para assegurar a transmissão das informações 

imprescindíveis ao gerenciamento da estrutura pessoal e operacional que 

mantém os empreendimentos ilícitos que o alicerçam financeiramente. 

 

Nesse contexto, objetiva-se demonstrar como o Primero Comando da 

Capital aproveitou-se (e ainda se aproveita) da realidade social e política 

encontrada no ambiente externo às grades para empregar técnicas e estratégias 

específicas que acarretaram o enraizamento espacial e humano, bem como 

propiciaram o desenvolvimento estrutural e funcional, até o atingimento de um 

verdadeiro modelo empresarial destinado ao alcance do lucro por meio de 

práticas delituosas. 

 

E, sem desprezar a peculiaridade da específica origem das facções 

criminosas (o interior dos estabelecimentos prisionais), que representa um 

elemento diferenciador das demais configurações humanas da criminalidade 

organizada, será apresentado estudo comparativo com uma das maiores 

expressões mundiais das organizações criminosas, as máfias italianas, com foco 

nas técnicas empregadas para a conquista territorial, humana e política, bem 

como será abordada a correlação entre a evolução tecnológica das comunicações 

e o fomento dos pilares estruturais e funcionais do Primeiro Comando da Capital, 

fator gerador de diversas potenciais colisões entre o direito à segurança e outros 

direitos fundamentais constitucionais. 

 

 

2.1. Omissões estatais sociais como elemento facilitador da sedimentação da 
expansão. 
 

Analisando a Constituição é possível verificar que, de nosso Estado, 

exige-se não apenas o cumprimento do dever decorrente do monopólio da 

persecução criminal, como também a consecução de diversas outras obrigações 

destinadas à concessão do mínimo necessário para a identificação da dignidade 

na vida dos tutelados, em especial habitação, saúde, educação, alimentação, 

trabalho, transporte e lazer (artigo 6º). E não poderia ser diferente, uma vez que 
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consta, nesta mesma Lei Magna, a dignidade da pessoa humana como um dos 

princípios fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III). 

 

Ocorre que, por vezes, no desenvolvimento das políticas públicas 

voltadas para a outorga dos direitos sociais (em especial de habitação), 

paradoxalmente, constata-se que o mesmo Estado, responsável pela persecução 

criminal, propicia o nascimento e a proliferação de células delituosas que, com a 

sequencial omissão Estatal, ramificam-se, desenvolvem-se e tornam-se 

importantes núcleos de criminalidade organizada. Ou seja, o crescimento 

desordenado das cidades, com a construção desenfreada de habitações em 

localidades ermas, extremamente afastadas dos centros urbanos, em áreas que 

não são previamente preparadas para receber moradias, locais que não possuem 

aparato policial para pronto atendimento de ocorrências,97 colabora, sem dúvida, 

para o desenvolvimento de organizações criminosas com os contornos do 

Primeiro Comando da Capital.98 

 

De fato, a criminalidade organizada descobriu, em tais localidades, um 

fértil terreno para instituir um verdadeiro “Estado Paralelo”,99 para impor as 

                                                           
97 Infeliz constatação dessa realidade são os conjuntos habitacionais tidos por órgãos 
governamentais como “milagrosas” soluções para a falta de habitação (por todos, aqueles 
decorrentes do programa “Minha Casa, Minha Vida”). Constroem-se casas, ditas “populares”, sem 
estudo urbanístico, sem preparação da área para receber os futuros moradores com o mínimo de 
dignidade, sem prévio gerenciamento de futuras ocorrências delituosas, ou seja, tais moradias são 
fincadas em áreas extremamente afastadas, com precário serviço de transporte urbano, não 
dotadas de polos comerciais, de educação e de saúde, onde inexistem distritos policiais e o 
patrulhamento da polícia ostensiva é precário; resultado: fértil terreno para a criminalidade 
organizada proliferar-se, por completa ausência dos poderes estatais. 

98 Neste trabalho enfocaremos apenas uma das facetas da criminalidade organizada, aquela 
referente à maior facção armada do Brasil, o Primeiro Comando da Capital – PCC, não olvidando 
que organizações criminosas de outras espécies também se estruturam em camadas sociais 
economicamente mais afortunadas, em especial aquelas de “colarinho branco”, que tantos 
malefícios ocasionam à nossa sociedade por meio de desvios de verbas públicas que poderiam 
sem empregadas, por exemplo, para o desenvolvimento das prestações sociais estatais citadas, 
ou seja, saúde, educação, cultura, transporte, segurança e lazer. 

99 GUARACY MINGARDI, apontando outro traço característico das organizações criminosas, pondera 
a incorreção dessa terminologia (“estado paralelo”), uma vez que o que é paralelo nunca se 
encontra, ao contrário desse caso, em que há grande número de funcionário públicos de todos os 
escalões acusados de manterem relações com organizações criminosas (op. cit., p. 64-65). 
Porém, o uso da expressão objetivou demonstrar a criação de um núcleo de poder distanciado do 
centro político emanado do Estado de Direito, sem deixar de concordar com as conclusões de 
MINGARDI (op. cit., p. 69-70) ao considerar as áreas nas quais a organização criminosa exerce 
seu controle como espécie de “delegação implícita” do papel que deveria ser das instituições 
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lideranças de seus “governantes” e concretizar, ainda que de modo velado, as 

suas normas e os seus estatutos, utilizando, como “moeda de troca”, a outorga de 

um resquício de padrão mínimo de dignidade àquela população que vive à 

margem dos interesses desse nosso Estado “Democrático” de Direito.100 

 

À semelhança das ideias contratualistas,101 a população que passa a 

residir em tais áreas cede parte de seus direitos fundamentais e autonomia ao 

crime organizado que, em retribuição, passa a “tutelar” tais cidadãos, levando a 

eles comida, trabalho, vestuário e lazer (papel inerente ao Poder Executivo); 

outorga um rígido sistema de normas que efetivamente possui concretude social 

(regras sociais de efetiva aplicação, a exemplo do estatuto do Primeiro Comando 

da Capital, nesse aspecto desempenhando a função primária do Poder 

Legislativo); e materializa, por meio dos propalados “tribunais do crime”, a 

aplicação de severas sanções capazes de demonstrar, pelo exemplo, o poderio 

organizacional e funcional das facções (de certa forma, ainda que de modo 

                                                                                                                                                                                
públicas, seja em decorrência da omissão do Estado, seja de conluio que “passa pelo 
reconhecimento por parte do Estado de que algumas organizações possuem áreas de influência 
que devem ser respeitadas” e, em troca, “os grupos criminosos fornecem ajuda político/partidária 
ou mesmo no controle da população” (esse conluio de “interesses” entre o Estado e as facções 
criminosas é latente no sistema de controle dos estabelecimentos prisionais brasileiros, sendo 
notória a potencialidade destrutiva, no âmbito político, da ocorrência de rebeliões no cárcere 
durante o período de mandato). Ademais, LUIZ FLÁVIO GOMES também aborda o “paralelismo” da 
criminalidade organizada de grupos privados perante o Estado, traçando ponderações 
diferenciadoras entre as ações de grupos como o PCC e o CV, e um segundo, da criminalidade 
organizada empresarial: “A força desses grupos privados, frente ao poder público (frente ao 
Estado, sua estrutura, seus agentes) é centrípeta (vai de fora para dentro). Mas existe uma 
diferença entre eles: o primeiro grupo é primordialmente ‘paralelo’ em relação ao Estado, enquanto 
o segundo é ‘transversal’. O primeiro poderia (teoricamente) existir sem a participação de agentes 
do poder público, já o segundo não. O primeiro é tendencialmente violento, o segundo é 
predominantemente fraudulento” (GOMES, Luiz Flávio. Criminalidade Econômica Organizada. 
Disponível em 
http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx, 
acesso em 30.05.2017). 

100 Nesse contexto, de acordo com RODRIGO CARNEIRO GOMES: “As organizações criminosas 
sabem onde a presença do Estado deixa brechas e ali florescerá. Dessa deficiência estatal, de um 
Estado fraco que antes não provia as necessidades sociais, surgirá o crime organizado que, como 
uma bola de neve, o tornará mais debilitado ainda e com menor possibilidade de suprir a carência 
da população, que será cooptada pelas organizações criminosas, seja pela sua participação ou 
pela simples omissão com o silêncio” (GOMES, Rodrigo Carneiro. O crime organizado na visão da 
Convenção de Palermo. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 13-14). 

101 De acordo com J.J. ROUSSEAU: “Cada um de nós reúne sua pessoa e todo o seu poder sob a 
suprema direção da vontade geral; e nós recebemos num corpo cada membro, como parte 
indivisível do todo” (Do Contrato Social: princípios de direito político. Tradução de J. Cretella Jr. e 
Agnes Cretella. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 40 e 41). 

http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx
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hediondo e injusto, “sanando” os problemas ocorridos naquela comunidade pela 

força, aqui substituindo-se ao Poder Judiciário, um verdadeiro retrocesso do 

nosso Estado de Direito e do nosso direito criminal para a fase da “Justiça 

Privada”). 

 

Analisando esse contexto de substituição do Estado pelas organizações 

criminosas, MARCELO LA ROSA reclama a revisitação, entre os cidadãos, do pacto 

social indicado por Rousseau, que também se refere a uma instituição não oficial. 

Contudo, pondera a existência de uma diferença substancial: o fato que, no pacto 

de Rousseau, a instituição defende e protege com toda força a pessoa e os bens 

de cada associado, tornando-os livres, já as organizações criminosas os tornam 

escravos: 

 

Tale condizione richiama per certi versi una rivisitazione del patto 
sociale tra cittadini indicato da Rousseau, dove, però, l’istituzione a cui 
far riferimento non è ufficiale ma ugualmente legittima, infatti egli 
asseriva la necessità di “... trovare una forma di associazione che 
difenda e protegga con tutta la forza comune la persona e i beni di ogni 
associato, e mediante la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca 
tuttavia che a se stesse e resti libero come prima”, la differenza 
sostanziale sta nel fatto che il patto di Rousseau rende liberi, questo 
schiavi.102 (p. 241). 

 

GUARACY MINGARDI elucida que, nesse contexto, território denota 

automaticamente algo mais do que o simples pedaço de chão, implica também 

algum tipo de monopólio, “o território é de alguém ou de alguma coisa”, e 

nomenclatura essas espécies de organizações criminosas que tendem a se 

estabelecer em determinada região como Crime Organizado Territorial.103 

 

No âmbito do Estado de São Paulo, os fatos acima apontados são 

constatados na atuação da facção criminosa aqui estudada, que há muito tempo 

deixou de ser uma particularidade estadual para expandir seus tentáculos para 

além do território paulista, ramificando-se em outros Estados da Federação, e 

                                                           
102 LA ROSA, Marcelo. Il fenomeno mafioso: il caso Messina. Roma: Armando Editore, 2013, p. 
241. 

103 MINGARDI, Guaracy. Op. cit., p. 61-62. 
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que, pelo menos a partir da última década, vem ganhando força no âmbito 

internacional, em especial em nossos países vizinhos. O Primeiro Comando da 

Capital reside nas comunidades periféricas dos nossos municípios, localidades de 

elevada concentração populacional e com ínfima outorga de serviços estatais 

para resguardo da dignidade do ser humano. E, apesar de ser técnica comum das 

facções criminosas o inicial emprego da força para o alcance do domínio local das 

comunidades, em decorrência das omissões estatais acima elencadas e da falta 

de adequadas políticas públicas habitacionais, acabam ganhando a simpatia e o 

apoio de parcela da população. 

 

Essa constatação também foi feita por GUARACY MINGARDI antes da 

eclosão delituosa do Primeiro Comando da Capital, em obra de 1998: afirma, 

nessa modalidade de criminalidade organizada, que os nichos de recrutamento 

dos seus membros são áreas comparativamente pobres e segregadas, nas quais 

a interação ao tecido urbano por parte da população é problemática em razão, 

principalmente, da estigmatização do ser humano com base no local de sua 

residência, o que acarreta o desenvolvimento de tradições de autonomia político-

social em tais localidades. Afirma que nelas há ausência de proteção por parte do 

Estado e que, quando intervém, o faz indiscriminadamente, sem distinguir “o 

cidadão comum do criminoso”, como ocorre “com frequência durante as batidas 

policiais nas favelas”, o que ocasiona as seguintes consequências: criação, nos 

moradores, de “um ressentimento para com o único organismo do Estado que ele 

tem real contato, o aparelho repressivo”; a tomada, pelo crime organizado, do 

papel de árbitro e do exercício da “pacificação” que caberia ao Estado; e a 

imposição da “lei do silêncio”.104 

 

                                                           
104 MINGARDI, Guaracy. Op. cit., p. 62-63. “Esta configuração é um campo fértil para a formação 
de quadrilhas que mantém certo domínio local, exercendo aquelas funções que normalmente 
seriam do Estado. Como a arbitragem de disputas. Estas quadrilhas podem, ou não, se 
desenvolver até se tornarem uma verdadeira organização criminosa territorial. A Máfia 
novaiorquina seguiu este caminho. Algumas das quadrilhas que controlam determinados morros 
cariocas podem também estar a caminho disso. Esse tipo de crime organizado tende a manter um 
controle ainda mais restrito sobre seu território, não só impedindo que outros criminosos lá se 
estabeleçam, mas também controlando parte da vida comunitária” (idem, p. 63-64). 
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Não se pretende, com a apresentação desse fenômeno social atual, 

isentar de responsabilização criminal aqueles que integram facções criminosas. 

Contudo, para o estudo do problema proposto, deve-se descortinar a situação 

fática decorrente do desenvolvimento de equivocadas políticas públicas 

urbanísticas, por auxiliarem na proliferação daquela crítica criminalidade e 

acarretarem desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. A respeito 

dessa possibilidade de ofensa a tal princípio pelo próprio Estado, citamos 

ROGÉRIO GRECO: 

 

Embora o princípio da dignidade da pessoa humana tenha sede 
constitucional, sendo, portanto, considerado como um princípio 
expresso, percebemos, em muitas situações, a sua violação pelo 
próprio Estado. Assim, aquele que seria o maior responsável pela sua 
observância, acaba se transformando em seu maior infrator. 
A Constituição brasileira reconhece, por exemplo, o direito à saúde, 
educação, moradia, lazer, alimentação, enfim, direitos mínimos, básicos 
e necessários para que o ser humano tenha uma condição de vida 
digna. No entanto, em maior ou menor grau, esses direitos são 
negligenciados pelo Estado.105 

 

Ademais, o crime é um fato social e não pode ser estudado ou 

considerado analisando o seu autor isoladamente. Para alcance das causas da 

origem e do desenvolvimento da criminalidade, devem ser analisados os 

elementos sociais nos quais o agente estava inserido no momento da prática 

delituosa. É inequívoco, portanto, que o contexto social no qual o criminoso está 

inserido é capaz de colaborar tanto na formação do intuito delituoso, como na sua 

concretização. Nesse sentido, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE 

PIERANGELI inserem a ideia de “coculpabilidade” estatal no tocante às práticas 

criminosas: 

 

Todo sujeito age numa circunstância determinada e com um âmbito de 
autodeterminação também determinado. Em sua própria personalidade 
há uma contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que 
a sociedade – por melhor organizada que seja – nunca tem a 
possibilidade de brindar a todos os homens com as mesmas 
oportunidades. Em consequência, há sujeitos que têm um menor âmbito 
de autodeterminação, condicionado desta maneira por causas sociais. 

                                                           
105 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do direito penal. 6. ed. 
Niterói: Impetus, 2011, p. 72. 
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Não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e 
sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade. 
Costuma-se dizer que há, aqui, uma “coculpabilidade”, com a qual a 
própria sociedade deve arcar.106 

 

Não pregamos, como salientado, a isenção de responsabilização 

daqueles envolvidos com a criminalidade organizada em decorrência do local de 

residência. O que se pretende demonstrar, por meio de uma visão 

macrossociológica, é a influência das péssimas políticas sociais, em especial 

voltadas à habitação, na ramificação da criminalidade organizada, com a criação 

de um ambiente propício para a sua disseminação por aqueles que já estão nela 

inseridos, e na aceitação dela pela população diretamente afetada. Contudo, em 

termos de responsabilização criminal pela participação em grupos criminosos 

organizados, se considerado que o necessário para tal reconhecimento é muito 

mais do que a prática de um delito isolado, não se reconhecem, em tais 

circunstâncias fáticas, o determinismo vinculante ao ingresso ou à permanência 

de um indivíduo no seio de uma facção criminosa capaz de acarreta a isenção da 

censura penal.107 

 

Em resumo, defendemos a prevenção estatal108 ao afloramento de novos 

nichos de criminalidade organizada, com a adoção de coerentes políticas públicas 

de outorga dos direitos fundamentais aos cidadãos, ou seja, o eficaz emprego de 

políticas sociais como mecanismo de, pelo menos, frear o constante incremento 

                                                           
106 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
volume 1: parte geral. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 529. 

107 Com relação a eventuais práticas delituosas esparsas decorrentes de opressões da 
organização criminosa, entende-se que o ordenamento jurídico penal pátrio é composto de 
hipóteses obstativas da responsabilização penal, seja em razão do reconhecimento da 
inexistência da ilicitude, seja da culpabilidade (até mesmo pela supralegal hipótese da 
inexigibilidade de conduta conforme o direito). No mais, para aquele que optou pelo 
comportamento contrário ao adotado pela maioria da população dessas áreas analisadas, de luta 
por um trabalho digno em prol da concessão da segurança material para a família, e empreendeu 
atos ofensivos a bens juridicamente tutelados a partir do seio de uma facção, a consequência 
racional é a imposição da justa censura, potencializada pela atuação desse agrupamento de 
pessoas estruturalmente organizado com a finalidade de cometimento de ilícitos. 

108 Prevenção, no sentido empregado no texto, correlaciona-se à prevenção primária, que se 
refere, na lição de VALTER FOLETO SANTIN, “ao fornecimento de ações e serviços públicos para 
evitar o surgimento de fatores criminógenos; é de caráter não-penal, chamada também de 
prevenção coletiva ou a priori” (SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública: 
eficiência do serviço na prevenção e repressão ao crime. 2. ed. São Paulo: 2013, p. 55). 
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da simpatia pelas facções criminosas.109 Nesse sentido, encontramos na lição de 

WINFRIED HASSEMER relativa à indicação de possíveis soluções para os problemas 

de segurança pública da Alemanha (país de elevado padrão evolutivo econômico 

e social), a defesa da adoção de políticas sociais pautadas no desenvolvimento 

da solidariedade (ou, como o autor escreve, de diminuição da “des-solidarização” 

da sociedade e amenização das suas consequências para os seres humanos): 

 

Aqui se cuida das chances de vida dos mais fracos, das crianças, dos 
jovens, dos velhos e das minorias étnicas. Neste contexto, convém 
lembrar uma verdade que não é de hoje, de que Política social é melhor 
que Política criminal. Não se trata de elaborar programas caros e 
ambiciosos, que em parte já existem. Trata-se, sobretudo de reconhecer 
as bases social-políticas de uma política de segurança e, de posse 
deste conhecimento, dirigir pelo menos uma fração das energias, da 
fantasia e dos recursos que nós atualmente estamos dispostos a 
empregar em objetivos de segurança de curto prazo, para uma 
perspectiva de longo prazo.110 

 

Ademais, considerando que prevenção, na seara das práticas infracionais 

penais, refere-se ao conjunto de ações estatais (e também particulares) e de 

serviços públicos destinados à redução dos fatores criminológicos que tem 

causas e origens multilaterais e multifacetadas, é certo que tal tarefa e 

responsabilidade não deve ser relegada somente aos órgãos atuantes na 

persecução penal, exigindo-se envolvimento das diversas áreas responsáveis 

pela consecução de programas públicos concretizadores do conjunto de direitos 

                                                           
109 Nesse sentido, afirma RODRIGO CARNEIRO GOMES: “Pode-se dizer que o inimigo está dentro de 
casa, pois negligenciamos nossas políticas sociais, permitimos a sucessão de programas de 
governo que não resolvem o problema de redistribuição de renda e fechamos os olhos para a 
pobreza, o que é suficiente para permitir que um Estado ausente e deficitário, na área social, se 
afaste ainda mais do seu escopo principal, e, assim, seja mantido pela criminalidade organizada, 
não mais com uma população marginalizada, mas um governo marginalizado porque não alcança 
seus súditos” (Op. cit.. p. 15-16). 

110 HASSEMER, Winfried. Segurança pública no Estado de Direito. Tradução de Carlos Eduardo 
Vasconcelos. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Direito penal – 
doutrinas essenciais, volume 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 275-297, p. 291. “A 
principal forma de prevenção ao crime seria pela melhoria dos meios de prevenção primária, pelo 
fornecimento de serviços de educação, assistência social, de infraestrutura e outros serviços 
essenciais e de relevância pública, com influência mediata no crime. É a chamada inclusão social, 
que exige do Estado a atuação marcante nas áreas básicas de serviços, fornecendo condições 
materiais e estruturais para o cidadão ter instrução e condições de exercer uma atividade 
laborativa, seja intelectual, cultural, tecnológica, comercial ou de outro tipo, adequada para 
conseguir os recursos suficientes ao seu sustento e da sua família, de forma digna e compatível 
com as necessidade básicas, facilitando a convivência pacífica na sociedade” (SANTIN, Valter 
Foleto. Controle Judicial da Segurança Pública, p. 56). 
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fundamentais que assegura a dignidade à coletividade mais atingida pelas 

mazelas decorrentes da atuação externa das facções criminosas.111 Nesse 

sentido é a abordagem de ALEXANDER ARAÚJO DE SOUZA às mazelas sociais 

decorrentes das ações das organizações criminosas, partindo de uma 

interpretação da Constituição italiana: 

 

Si può intuire così che, quando la Costituzione italiana, nel suo art. 
3,dichiara essere “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l´eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana”, questo si rivolge anche al contrasto alle organizzazione 
criminali. 
Gli strumenti giuridici non sono da soli sufficienti a fronteggiare una 
criminalità sempre più spesso transnazionale e potente. Ovviamente fli 
strumenti giuridici sono importantissimi per conferire effettività al 
contrasto alle organizzazioni criminali. Più di questi strumenti, però, la 
principale arma contro la criminalità organizzata consiste nell´attuazione 
di serie politiche sociali in grado di garantire l´effettività dei diritti 
fondamentali, soprattuto quelli di natura sociale, come l´istruzione, la 
sussistenza, la previdenza, l´abitazione e la salute.112 

 

Não obstante, considerando a realidade política nacional, para que os 

mecanismos gerais de prevenção à expansão das facções criminosas no 

ambiente “extramuros” sejam implantados, deve-se focar também no incremento 

da adoção de medidas para a responsabilização estatal das omissões 

fomentadoras do problema.113 No âmbito criminal houve discreto avanço nesse 

                                                           
111 No mesmo contexto é a lição de WINFRIED HASSEMER: “Porém, a função de prevenção estatal 
não se opera apenas pelos órgãos policiais, que atuam no vazio deixado pela inoperância de 
políticas sociais de bem-estar do povo, com impacto importante na prática criminosa. A 
preocupação com a prevenção ao crime deveria ser aumentada e motivo das atenções de 
políticos, sociólogos e estudiosos do direito para o surgimento de caminhos mais eficientes para a 
implantação de ações preventivas adequadas, estatais e da sociedade, que vão além das 
longevas recomendações de Cesare Beccaria (‘boa legislação’, simples e clara; educação; 
probidade dos magistrados; recompensa das virtudes)” (HASSEMER, Winfried. Segurança Pública 
no Estado de Direito, p. 291). 

112 SOUZA, Alexander Araújo de. Criminalità Organizzata. Canterano: Aracne Editrice, 2016, p. 
154. 

113 Como decorrência do massacre ocorrido nos primeiros dias do ano de 2017 nos 
estabelecimentos do Estado do Amazonas, que levou à morte, em somente dois dias, sessenta e 
sete pessoas, além das medidas em prol da responsabilização criminal, o Ministério Público 
ajuizou, até maio de 2017, quatorze ações civis públicas objetivando a responsabilização do 
governo do Estado e das empresas terceirizadas responsáveis por administrar os presídios em 
sistema de cogestão, em razão da identificação de graves irregularidades concernentes à 
alimentação, segurança, manutenção predial, assistência jurídica, psicológica, médica, 
odontológica, material e social (informações disponíveis no sítio do Ministério Público do Estado 



84 

 

sentido, com a edição da lei nº 11.466/2007, que, pela tipificação do artigo 319-A, 

estabeleceu a responsabilização penal do diretor de penitenciária e/ou do agente 

público permite o ingresso de aparelho celular em presídio, conforme abordado no 

item anterior. Porém, no âmbito da responsabilização extrapenal, no Estado de 

São Paulo há um entrave formal no interior do principal órgão público responsável 

pela adoção de medidas voltadas a tal desiderato,114 o Ministério Público: a 

divisão de atribuições entre seus membros não corresponde à natureza 

multifacetada do problema enfrentado, que encontra vertentes criminais e cíveis. 

 

De fato, os grandes centros urbanos são dotados de Promotorias de 

Justiça com atribuições especializadas, não havendo nelas a conjugação da tutela 

de questões urbanísticas, de educação, da saúde, da infância e outras 

assistenciais, com aquelas correspondentes às demandas criminais. Assim, o que 

se nota é um distanciamento mútuo, seja da Promotoria de Justiça responsável 

pela tutela dos interesses difusos das consequências, na seara criminal, da má 

gestão pública do meio ambiente urbanístico, seja das Promotorias de Justiça 

com atribuições criminais das causas ensejadoras do nascimento e da 

proliferação dos fenômenos delituosos. E, quando não há o distanciamento, 

muitas vezes as ações são barradas por entraves formais que obstaculizam o uso 

de ferramentas processuais no intuito de sanar os problemas constatados; a título 

de exemplo, não se verifica atribuição ministerial para a Promotoria de Justiça 

Criminal especializada manejar ação civil pública115 em face da responsabilização 

                                                                                                                                                                                
do Amazonas, em http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9892-sistema-prisional-mp-
am-divulga-relatorio-e-propoe-7-acoes-civis-publicas-a-justica#.Wf3LZGe7qP1 e 
http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9947-mp-am-pede-multa-e-rescisao-de-contrato-
de-empresas-do-sistema-prisional-do-amazonas#.Wf3QRme7qP1, acesso em 04.11.2017). 

114 Em um dos poucos casos diagnosticados, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em 
face do prefeito de Biritiba Mirim imputando violação do princípio da moralidade administrativa em 
decorrência do fato de o chefe do Poder Executivo Municipal, mesmo sabendo da ligação de 
pessoa com o PCC (já tinha inclusive sido condenada por lavagem do dinheiro da facção), a 
nomeou como secretário de governo e tesoureiro, ocasionando oportunidade perigosa para 
infiltração do crime organizado na administração pública (disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_agosto/
Promotor%20mostra%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20quebra%20do%20princ%C3%ADpio%2
0da%20moralidade%20administrativa, acesso em 02.11.2017). 

115 VALTER FOLETO SANTIN assegura a possibilidade de atuação do Ministério Público na seara do 
alcance da efetividade da segurança pública, inclusive por meio do aforamento de ações civis 
públicas em face da sua natureza de interesse difuso: “Inegavelmente, a segurança pública é 
qualificada como direito coletivo ou difuso, dizendo respeito a interesses transindividuais, de 

http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9892-sistema-prisional-mp-am-divulga-relatorio-e-propoe-7-acoes-civis-publicas-a-justica#.Wf3LZGe7qP1
http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9892-sistema-prisional-mp-am-divulga-relatorio-e-propoe-7-acoes-civis-publicas-a-justica#.Wf3LZGe7qP1
http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9947-mp-am-pede-multa-e-rescisao-de-contrato-de-empresas-do-sistema-prisional-do-amazonas#.Wf3QRme7qP1
http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9947-mp-am-pede-multa-e-rescisao-de-contrato-de-empresas-do-sistema-prisional-do-amazonas#.Wf3QRme7qP1
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_agosto/Promotor%20mostra%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20quebra%20do%20princ%C3%ADpio%20da%20moralidade%20administrativa
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_agosto/Promotor%20mostra%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20quebra%20do%20princ%C3%ADpio%20da%20moralidade%20administrativa
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_agosto/Promotor%20mostra%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20quebra%20do%20princ%C3%ADpio%20da%20moralidade%20administrativa
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do administrador público por suas omissões na consecução de políticas públicas 

na área da segurança e para outorga da efetividade da prestação pública nessa 

seara. Há, sempre, a possibilidade de intercâmbio das informações entre os 

diversos órgãos ministeriais; contudo, em decorrência da falta do enraizamento 

dessa cultura de atuação, não é uma realidade em regra constatada. Ademais, o 

trâmite das informações, ainda que entre órgãos da mesma instituição, pode 

ensejar atrasos na adoção de emergenciais medidas para o enfrentamento do 

problema. 

 

Porém, pelo menos no âmbito dos Grupos de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado houve uma importante evolução nesse sentido. 

Em outubro de 2017 o Órgão Especial do Ministério Público do Estado de São 

Paulo aprovou anteprojeto do novo ato normativo do GAECO que possibilita aos 

seus Promotores de Justiça atuarem conjuntamente com as Promotorias de 

Justiça Naturais por meio de inquéritos civis e ajuizamento de ações civis 

públicas, em prol de uma ação integral em face da criminalidade organizado. 

 

Sem prejuízo disso, se considerado que as questões atinentes à 

criminalidade organizada transcendem a área de atuação dos GAECOs, conforme 

acima demonstrado, deve-se pensar na remodelação da divisão das atribuições 

funcionais dos membros do Ministério Público Estadual Paulista para a criação de 

específicas Promotorias de Justiça responsáveis pela tutela da segurança pública 

(que passa, antes, pela compreensão desta como direito fundamental, temática 

que será abordada em capítulo abaixo disposto), como forma de concretização do 

dever estatal de busca da sua eficiência, insculpido no artigo 144, § 7º, da 

Constituição: 

 

A norma estabelece uma função do Estado, rotulada como “dever do 
Estado”, cuja conduta exigida é a preservação da ordem pública e 
incolumidade da pessoa e do patrimônio, sujeita à sanção 
correspondente por omissão, negligência ou deficiência do serviço 

                                                                                                                                                                                
natureza indivisível, relacionado a número determinável ou indeterminável de pessoas, a justificar 
a intervenção do Ministério Público” (SANTIN, Valter Foleto. A participação do Ministério Público e 
do cidadão na política de segurança pública. Revista Justitia. São Paulo, v. 193, p. 38-46, 2001, p. 
42). No mesmo sentido: SANTIN, Valter Foleto. Controle Judicial da Segurança Pública, p. 71-78. 
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respectivo, de ordem política (crime de responsabilidade), penal 
(prevaricação), civil (indenização e execução compulsória) e 
administrativa (improbidade ou falta funcional).116 

 

 

2.2. As associações mafiosas como parâmetro de estudo para as técnicas 
empregadas pelo Primeiro Comando da Capital para conquista e dominação 
populacional, territorial e política no ambiente externo aos cárceres. 
 

O estudo dos elementos responsáveis pela expansão do Primeiro 

Comando da Capital no ambiente extramuros revelou aproximação operacional 

com outra realidade da criminalidade organizada, as tradicionais máfias italianas: 

Camorra (Campania), Cosa Nostra (Sicília), ´Ndrangheta (Calábria) e Sacra 

Corona Unita (Puglia). A compreensão mínima a respeito das formas de 

desenvolvimento das ações mafiosas, os métodos empregados para o alcance da 

expansão sócio política e a estratégia italiana adotada para a contenção desse 

problema criminológico, é capaz de fornecer importantes conhecimentos para a 

compreensão da realidade das facções criminosas brasileiras.117 

 

A origem das máfias tradicionais na Itália é duvidosa, acreditando-se que 

tenha ocorrido, com as conformações estruturais hoje conhecidas, há pelo menos 

cento e cinquenta anos.118 Há lendas indicando que teriam decorrido de influência 

                                                           
116 SANTIN, Controle Judicial da Segurança Pública, p. 49. O mesmo autor, ao estudar a expressa 
previsão constitucional da eficiência da segurança pública (artigo 144, § 7º), afirma que a “garantia 
da eficiência das atividades dos órgãos de segurança pública traduz o anseio do constituinte de 
melhor proteger esta área de atuação estatal”, afinal, “o constituinte expressou firmemente a sua 
preocupação com a segurança pública e o bom resultado dos serviços pertinentes, porque mesmo 
com a busca normal da eficiência dos serviços públicos procurou uma modalidade mais profunda 
de eficiência, a específica eficiência do serviço de segurança pública” (idem, p. 91). 

117 CARLOS RODOLFO TIGRE MAIA reconhece na máfia italiana as raízes históricas do moderno crime 
organizado ocidental, em razão dela ter por única meta o lucro ilícito, o ganho obtido a qualquer 
preço, sem qualquer compromisso social ou político (MAIA, Carlos Rodolfo Tigre. O Estado 
desorganizado contra o crime organizado: anotações à Lei Federal nº 9.034/95 (organizações 
criminosas). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 7-8). 

118 “Não obstante haja referências sobre estruturas pré-mafiosas já nos séculos XVII e XVIII – 
relacionadas, na realidade, a distintos fenômenos de exercício organizado da violência – é no 
período entre a unificação e a formação do Estado italiano (1860-1861) que se costuma situar o 
surgimento das primeiras formas de máfias” (RINALDI, Stanislao. Criminalidade organizada de tipo 
mafioso e poder político na Itália. Tradução de Ana Lucia Sabadell e Theodomiro Dias Neto. In: 
FRANCO, Alberto Silva; NUCCI; Guilherme de Souza (Org.). Direito penal – doutrinas essenciais, 
volume VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 995-1013, p. 997). 
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de espanhóis no Sul da Itália.119 A própria compreensão etimológica do termo 

“máfia” é divergente. Elenca WÁLTER FANGANIELLO MAIEROVITCH três 

entendimentos de pesquisadores a respeito da origem do vocábulo, que no início 

seria grafado maffia: a origem do latim vafer ou vaferosus, indicativo de astuto, ou 

seja, mafioso seria o homem com sagacidade para enganar o outro; pela 

proveniência francesa meffler ou maufer, relativos a “divindade do mal”, pela qual 

o mafioso seria o malfeitor; e, para a corrente preponderante, da origem árabe, 

decorria de “a) màhfal, no sentido de assembleia, reunião; b) de mahiàs, 

significando fanfarrão, ou de c) màfa, como equivalente de proteção dada a 

alguém, em face de determinados acontecimentos”.120 

 

No aspecto histórico, VÁLTER FANGANIELLO MAIEROVITCH explica a 

longevidade desse agrupamento de pessoas, indicando o escritor Leonardo 

Sciascia encontrou o termo “máfia” em escrito do ano 1658, que relacionava 

antigos heréticos, entre os quais constava uma tal Caterina de maffia, a significar 

mulher arrogante e audaciosa, e que o etnólogo Giuseppe Pitrè, ao pesquisar a 

cultura popular siciliana (usi, costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano), 

constatou o uso, no bairro conhecido por Borgo de Palermo e em 1810, do termo 

"máfia", utilizado para indicar audácia e orgulho, e que “homem mafioso”, naquele 

bairro, seria aquele de coragem, marcadamente presunçoso e que tinha 

consciência da própria superioridade. Porém, afirma que foi a partir de 1865 que a 

palavra “máfia” passou a ter uso corrente, ficando consagrada na Sicília, 

                                                           
119 “Conta-se que por volta de 1412 três cavaleiros espanhóis, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, 
que pertenciam a uma associação secreta de Toledo, fugiram da Espanha depois de lavar em 
sangue a honra de uma irmã violada por um fidalgote prepotente. Embarcaram em um navio e 
chegaram a Favignana, ao largo de Trapani, uma ilha perfeita para se ocultar, em virtude de suas 
incontáveis grutas. Ficaram ali 29 anos, escondidos nas vísceras da terra, mas nesse longo 
período se empenharam em definir os códigos que deveriam permanecer desconhecidos aos 
olhos dos profanos e que viriam a ser as ‘tábuas da lei’ de uma sociedade secreta semelhante à 
Garduña, a organização criminosa que eles precisaram abandonar por causa da fuga repentina, e 
que foi particularmente ativa na Espanha a partir do século XV. Os três cavaleiros estabeleceram 
então as regras das futuras gerações mafiosas e, tendo deixado as grutas, iniciaram sua obra de 
proselitismo. Osso, o mais preguiçoso, deteve-se na Sicília e fundou a máfia; Mastrosso transpôs 
o estreito de Messina, foi para a Calábria e deu início à ’Ndrangheta; Carcagnosso, o mais 
empreendedor, depois de uma viagem aventurosa chegou à capital do Reino, Nápoles, e ali 
originou a Camorra” (SAVIANO, Roberto. A máquina da lama: histórias da Itália de hoje. Tradução 
de Joana Angélica d’Avila Melo. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 51-52). 

120 MAIEROVITCH, Wálter Fanganiello. Op. cit., acesso em 31.05.2016. 
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lembrando que no dicionário siciliano Traina, de 1868, consta o verbete "máfia" 

como sinônimo de coragem, audácia, superioridade e vanglória.121 JOHN DICKIE 

ainda explica que a palavra “mafioso” começou a assumir conotação criminal em 

razão de uma peça teatral de grande sucesso escrita em dialeto siciliano, I mafiusi 

di la Vicaria, representada pela primeira vez em 1863, com encenação do 

cotidiano de grupo de detentos do presídio siciliano nominado Vicaria, com 

comportamentos, hábitos e rituais identificadores dos mafiosos modernos: 

 

I <<mafiusi>> sono una banda di detenuti le cui abitudini, viste 
retrospettivamente, hanno un’aria familiare. Hanno un capo e un rituale 
d’iniziazione, e nella commedia si parla molto di <<rispetto>> e di 
<<umiltà>>. I personaggi usano il termine <<pizzu>>, exatamente come 
i mafiosi odierni, per designare il pagamento della protezione (in siciliano 
la parola significa <<becco>>).122 

 

O certo é que o fenômeno mafioso, aflorado no Sul da Itália de início nas 

áreas rurais (utilizava-se o termo “máfia de sapatos sujos”, em alusão ao contato 

com a terra do ambiente rural), com o desenvolvimento dos meios de produção e 

tecnológicos adaptou-se aos novos tempos, migrou para os grandes centros 

urbanos e espalhou-se por todas as regiões daquele território, para diversos 

países da Europa e da América, em especial os Estados Unidos.123 

 

As autoridades públicas responsáveis pela persecução criminal na Itália124 

reconhecem que o principal estopim para o incremento do combate às máfias foi 

                                                           
121 Idem.  

122 DICKIE, John. Cosa Nostra: storia della mafia siciliana. Tradução para o italiano de Giovanni 
Ferrara degli Uberti. Bari: Editori Latterza, 2017, p. 44-45. 

123 “Enquanto isso, atraídos pela miragem de um ganho rápido, vêm de Corleone, junto com 
Ciancimino, também os pedi ‘ncritati, como eram chamados com desprezo em Palermo. São os 
mafiosos que vêm do campo, com os sapatos sujos de barro, prontos a reivindicar espaços e 
lucros nos novos negócios da droga e da construção imobiliária (DINO, Alessandra. Os últimos 
chefões: investigação sobre o governo da Cosa Nostra. Tradução de Valéria Pereira da Silva, 1. 
ed. São Paulo: Editora UNESP, 2013, p. 32 – na nota 11, da mesma página, explica-se que pedi 
‘ncritati significava, em dialeto siciliano, “pés sujos de lama”, e era o apelido dada principalmente a 
Totò Riina, em alusão às suas origens rurais). 

124 Por todas, FRANCO ROBERTI, Procurador Nacional Antimáfia da Itália, em palestra proferida no 
dia 2 de maio de 2016, na terceira edição do curso intensivo Lotta al Crimine Organizzato, 
realizado de 2 a 12 de maio de 2016, na Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, 
Itália. A citação às palavras das autoridades italianas, coletadas na frequência ao curso Lotta al 
Crimine Organizzato, objetiva a mínima transposição ao texto das vastas e ricas experiências 
daqueles que vivenciaram momentos históricos responsáveis pela mutação de comportamentos 
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a materialização da ideia de Giovanni Falcone,125 estruturada somente após a sua 

morte pelas mãos mafiosas, ou seja, a criação da Diretoria Nacional Antimáfia 

(órgão da organização judicial composta pela Procuradoria Nacional Antimáfia), 

uma força-tarefa que reúne, em um órgão central com destinação específica para 

o combate à criminalidade organizada (atualmente alargado para dedicação ao 

enfrentamento ao terrorismo), profissionais selecionados entre os mais 

especializados em todas as forças policiais (polizia di stato, carabinieri e guardia 

di finanza), agentes dotados de conhecimentos profundos em aspectos diversos à 

própria persecução criminal específica (como informática e línguas, entre outros), 

órgão desvinculado dos Poderes Executivo e Legislativo, coordenado e 

gerenciado pela face investigatória da Magistratura, correspondente ao nosso 

Ministério Público (na Itália, o concurso de provas e títulos para ingresso na 

carreira da Magistratura possibilita a escolha entre as funções judicante ou 

ministeriais).  

 

Paralelo ao desenvolvimento da estruturação operacional para o 

enfrentamento às máfias houve a edição de leis italianas que conferiram maiores 

ferramentas persecutórias específicas para o combate a tão peculiar realidade 

delituosa. No entanto, VICENZO MILITELLO pondera que, de início, havia uma 

negação penal das organizações mafiosas e um reducionismo do enfrentamento 

a uma questão policial, que não resistiu à percepção dos cidadãos a partir do 

retorno à liberdade constitucional em 1948 e à constatação da insuficiência da 

resposta policial progressivamente evidenciada pela continuidade e gravidade das 

manifestações das estruturas criminais mafiosas na Itália. E explica, depois de 

ressaltar a ausência de enfrentamento do problema no Código Penal de 1930, 

                                                                                                                                                                                
investigativos, legislativos e sociais relacionados à criminalidade organizada, e que os retrataram, 
em suas palestras, de forma fidedigna. 

125 Como ressalta VINCENZO MILITELLO, professor de direito penal da Universidade de Palermo, 
“esta actuación fue ideada por el inolvidable juez FALCONE: si el fenómeno criminal está 
organizado en estructuras colegiadas, no se puede parcelar la actividad de investigación en 
iniciativas no colegiadas e incapaces de reconstruir en común los intereses y vínculos personales” 
(MILITELLO, Vincenzo. Lucha contra la criminalidade organizada de tipo mafioso y el sistema penal 
italiano. Tradução de Á. SANZ HERMIDA e J. GIMENO BEIVÁ. In: GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, 
Nicolás (Dir.). Problemas actuales de la justicia penal: secreto profesional, cooperación jurídica 
internacional, víctimas de delitos, criminalidad organizada, personas jurídicas, eficacia y licitud de 
la prueba, prueba y derechos fundamentales. Madri: COLEX, 2013, p. 119-136, p. 129). 
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que continha tão somente a previsão do delito associativo no setor dos crimes 

contra a ordem pública (referindo ao artigo 416, que incrimina o fato de associar-

se, ao menos três pessoas, com a finalidade de cometimento de delitos de 

qualquer gênero), que os procedimentos antimáfia passaram por três fases: aos 

embasados na lei fundamental de 1982; aos que seguiram ao massacre dos 

Magistrados Falcone e Borselino em 1992, com profunda atenção à luta contra os 

benefícios ilícitos (setor que imputa crucial nessa espécie de enfrentamento); e 

aos correspondentes à exigência de nova sistematização da enorme quantidade 

de normas relativas à matéria, com o Código de Leis Antimáfias de 2011.126 

 

Nesse sentido, amparados nas constatações fáticas decorrentes das 

práticas empregadas para o comando das máfias, entenderam a necessidade de 

criação do “cárcere duro” (artigo 41 bis, do ordenamento penitenciário italiano),127 

similar ao nosso regime disciplinar diferenciado no tocante ao isolamento dos 

líderes criminosos, porém, com regras muito mais intensas objetivando a garantia 

do afastamento do chefe mafioso dos seus “tutelados”; em reconhecimento à 

importância dos colaboradores da justiça (inicialmente chamados pentiti, 

denominação que indica “arrependidos”, com a ressalva de o arrependimento não 

ser exigência para a colaboração premiada), houve a normatização de regras 

específicas para a coleta da prova decorrente dessa prática e a proteção dos 

envolvidos; figuras criminais específicas foram criadas para a proteção dos bens 

jurídicos lesados pela máfia, como o tipo penal mafioso e a colaboração externa à 

máfia; no plano do ataque ao patrimônio ilícito angariado, novas regras foram 

implantadas concernentes à constrição de bens, novos tipos penais relativos à 

lavagem de capitais surgiram e foi criada uma agência responsável pela tutela 

dos bens apreendidos, objetivando a destinação social deles. 

 

Ademais, o que as autoridades italianas também reconheceram é que o 

enfrentamento a tão grave criminalidade pressupõe o exato conhecimento da 
                                                           
126 MILITELLO, Vincenzo. Op. cit., p. 120-121. 

127 Introduzido inicialmente em 1986 para situações somente de emergência e válido por prazo 
determinado, “después de la masacre de Capaci, en 1992, se extendió la aplicación a los 
detenidos por los delitos de criminalidad organizada y, tras uma serie de prorrogas anuales, 
finalmente se convirtió en permanente (l.23/12/2002 n.279)” (idem, p. 131). 
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realidade própria das máfias, não apenas quem são seus integrantes, mas dos 

elementos responsáveis pela identificação de um grupo criminoso como mafioso 

(a Justiça italiana, no interior de dois “maxiprocessos”, reconheceu a existência da 

Cosa Nostra, em 30 de janeiro de 1992, no Maxiprocessi di Palermo, e da 

´Ndrangheta, em 2014 definitivamente, no Maxiprocessi di Messina)128 e dos 

métodos empregados para garantir o sucesso da sua continuidade ao longo de 

tantos anos.129 

 

É certo que o fenômeno mafioso130 diverge do objeto de estudo 

comparado entre as espécies de organizações criminosas nos seus aspectos 

mais peculiares, em especial os culturais, históricos, territoriais e motivacionais 

para o nascimento, razão pela qual não se pode concluir serem as facções 

criminosas modalidades de associações mafiosas (afinal, tais elementos são 

fundamentais para o reconhecimento de um agrupamento de pessoas como 

máfia).131 Contudo, se analisadas técnicas operacionais empregadas para 

                                                           
128 Nessa mesma linha de raciocínio, destaca-se, aqui no Brasil, que o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por sua 3ª Câmara de Direito Criminal, ao julgar os autos de apelação 
0015137-65.2008.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, reconheceu como notória a 
existência do PCC como organização criminosa armada, na dicção legal do artigo 334, inciso I, do 
antigo Código de Processo Civil (Relator Desembargador Laerte Marrone de Castro Sampaio, 
acórdão de 27 de novembro de 2012). 

129 Nesse sentido, MICHELE PRESTIPINO, Coordenador da Procuradoria Nacional Antimáfia em 
Roma, em palestra nominada “Combate ao Crime Organizado e a Experiência Italiana”, proferida 
no dia 2 de maio de 2016, na terceira edição do curso intensivo Lotta al Crimine Organizzato, 
realizado de 2 a 12 de maio de 2016, na Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, 
Itália. 

130 Como explica ALESSANDRA DINO, o fenômeno mafioso, em especial a Cosa Nostra, passou, nos 
últimos trinta anos, por mutações internas, influenciadas pelo “processo de transformação global 
colocado em movimento pelo mercado do crime e de sua recente reestruturação, depois dos 
novos desafios globais e da mutação dos equilíbrios políticos em escala nacional e mundial” (op. 
cit., p. 254). Essa adaptação à modernidade social, política e econômica não foi desconsiderada 
para a proposta de estudo comparativo a seguir desenvolvida. Porém, em face da necessidade de 
conhecimento dos elementos que acarretaram a sedimentação territorial e o controle social das 
associações mafiosas, foram considerados também elementos históricos componentes das fases 
anteriores do fenômeno mafioso. 

131 Deve-se ressaltar que, em especial depois da década de oitenta, na qual ocorreram diversas 
mutações organizacionais, hierárquicas e políticas no seio da Cosa Nostra, na atualidade as 
associações mafiosas tradicionais apresentam caracteres estruturadores diferenciados, os quais, 
no entanto, não afastam a possibilidade de identificação de um modo de agir mafioso e de uma 
cultura delituosa mafiosa. ANGIOLO PELLEGRINI (um dos principais auxiliares policiais de Giovanni 
Falcone) e PAULO JOSÉ DA COSTA JR. apresentam interessante relato a respeito das principais 
características das associações mafiosas tradicionais italianas, com abordagem das mutações 
ocorridas nas suas estruturas nas últimas décadas (Criminalidade Organizada, 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 5-54). 
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expansão territorial e para o controle político social, é possível identificar, no 

Primeiro Comando da Capital, um agrupamento de pessoas “pré-mafioso”.132 

Essa afirmação ganha relevância se observado que, como explica MARCELO LA 

ROSA, o controle territorial sempre foi uma das prerrogativas do crime organizado, 

uma forma de presença do seio da população com a transmissão de uma 

mensagem de força e domínio social: 

 

Il controllo del territorio è sempre stata una delle prerogative della 
criminalità organizzata, mantenere il controllo delle piazze, delle strade, 
il semplice essere presenti constituisce un messagio alla popolazione 
del rione, una missiva dimostrativa che rappresenta insieme forza e 
predominio, e che, inoltre, svolge un ruolo opposto e simmetrico di 
“polizia di prossimità”, cioè rappresenta l’amico a cui rivolgersi com 
fiducia, il vicino che si incontra passeggiando sotto casa.133 

 

 

2.2.1. O ingresso pelo “batismo” e o uso de códigos. 
 

As máfias sempre utilizaram forte simbologia de atos e de mensagens 

para a cooptação de seguidores e integrantes. Nesse contexto destacam-se os 

rituais de “batismo” ou de “iniciação” mafiosos134 e o uso de códigos. ENZO 

                                                           
132 “Como doutrinam os criminalistas italianos, depois do advento da Lei La Torre (que introduziu o 
artigo 416-bis no Código Penal peninsular), temos quadrilhas e bandos como associações comuns 
que diferem das associações delinquenciais especiais, lá chamadas de stampo mafioso. Com 
efeito, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o carioca Comando Vermelho (CV) alcançaram o 
status de pré-máfias em face do controle social e de territórios, além do poder difuso de 
intimidação capaz de gerar a chamada lei do silêncio” (trecho retirado da página XII da 
apresentação feita por WÁLTER FANGANIELLO MAIEROVITCH na obra intitulada Os Últimos Chefões: 
investigação sobre o governo da Cosa Nostra, de ALESSANDRA DINO, tradução de Valéria Pereira 
da Silva, 1. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2013). 

133 LA ROSA, Marcelo. Op. cit., p. 240-241. 

134 O historiador italiano ENZO CICONTE, em palestra nominada “História das organizações 
criminosas”, proferida no dia 3 de maio de 2016, na terceira edição do curso intensivo Lotta al 
Crimine Organizzato, realizado de 2 a 12 de maio de 2016, na Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, em Roma, Itália, relatou como ocorrida o “batismo”: o jovem recebia a imagem de um 
santo sobre a qual havia um pouco de sangue; tomava-se o dedo com o qual ele apertava o 
gatilho da arma e nele era feito um pequeno corte; o sague escorrido era pingado em imagem de 
santo, que era passada de uma pessoa para a outra e palavras eram pronunciadas indicando a 
vinculação das pessoas à associação mafiosa (vínculo de sangue); no final do ritual a imagem do 
santo era queimada e dito que o iniciado poderia sair da organização somente quando aquela 
imagem voltasse a ser papel, ou seja, nunca. Descrição semelhante do ritual de iniciação 
(“batismo”) na ’Ndrangheta é contado por ROBERTO SAVIANO, que ainda explica que aquele que 
está para se tornar um “afilhado” é denominado contrasto onorato: “Na linguagem ’ndranghetista, 
todos nós, não afiliados, somos “contrasti”; todos os que respeitam a máfia e não se posicionam 
contra ela são chamados “contrasti onorati”. Mas não são afiliados. Chega-se ao primeiro grau da 
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CICONTE explica que a simbologia, os rituais e os códigos são parte da cultura 

mafiosa que sobreviveram ao longo dos anos, mantendo-se vivos até os dias 

atuais, em especial no seio da máfia calabresa (’Ndrangheta), que confirmam a 

sua capacidade de ser uma estrutura ao mesmo tempo antiga e moderna, que se 

espalhou por toda Europa com a difusão do tráfico de drogas e a aquisição de 

imensa riqueza reciclada pela lavagem do sujo.135 

 

Os rituais, os códigos e as expressões gestuais teriam surgido como 

legado dos presos políticos maçons aos malandrini (trapaceiros, em tradução 

livre) em ocasião de sua reunião no cárcere (nesse aspecto, a união de presos 

comuns com presos políticos relembra a experiência brasileira invocada como 

origem do Comando Vermelho). O objetivo dessa transmissão de informações 

seria escapar da atenção da polícia por meio da criação de uma linguagem 

desconhecida dos guardas da prisão. 

 

Essa disseminação cultural e linguística tornou-se um dos aspectos mais 

marcantes da identidade mafiosa, muito bem empregada para atrair jovens sem 

esperança no próprio futuro, sem entusiasmo, sem dinheiro, sem saberem ler e 

escrever, para que, em rituais de “batismo” nos quais palavras de difícil 

compreensão, porém, cheias de fascínio pela musicalidade e capaz de abrir seus 

horizontes por serem marcadas pelo simbolismo e pelo mistério, seriam fonte de 

integração deles em organizações nas quais passariam a ser reconhecidos como 

uomini d’onore (homens de honra).136 

                                                                                                                                                                                
afiliação propriamente dita, ou seja, o de “picciotto d’onore” por um ritual atávico, idêntico desde 
sempre” (SAVIANO, Roberto. Op. cit., p. 53). 

135 CICONTE, Enzo. Riti criminali: i codici di affiliazione ala ’ndrangheta. Soveria Mannelli: 
Rubbettino Editore, 2015, p. 9. A respeito dos códigos da ’Ndrangueta: GRATTERI, Nicola; 
NICASO, Antonio. Fratelli di sangue: stori, boss e affari della ’ndrangueta, la mafia più potente del 
mondo. Cosenza: Pellegrini Editore, 2010, p. 77-87. E, de forma mais completa, com ampla 
abordagem de questões linguísticas, históricas e culturais: TRUMPER, John B. et. al. Male lingue: 
vecchi e novi codici delle mafie. Cosenza: Pellegrini Editore, 2014. 

136 CICONTE, Enzo. Op. cit., p. 15-19. MARCELO LA ROSA afirma que, com o “batismo”, o jovem 
assume uma nova identidade, renunciando aos seus laços anteriores e subordinando-se seus 
interesses pessoais aos do grupo: “In base all’impostazione espressa, il novizio è tenuto ad 
assumere una nuova identità, quella di “uomo d’onore”, renunciando ai propri legami precedenti e 
subordinando gli interessi personali a quelli del grupo, tanto da anteporre la propria stessa vita al 
rischio del sacrificio nell’interesse della famiglia criminale di appartenenza” (op. cit., p. 22).   
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E o “batismo”, que tem a função, para as associações mafiosas, de levar 

aos iniciados os regramentos internos e os códigos,137 representa, para os jovens, 

além da esperança alcance de poder e fortuna, a conquista de proteção pelos 

“homens de honra”, que dura por toda a vida, pois o caminho escolhido não 

admite possibilidade de retorno.138 

 

A realidade do Primeiro Comando da Capital, como já salientado, é 

culturalmente diversa. Porém, nela também se identifica um uso linguístico 

extremamente diferenciado, com o emprego de expressões únicas, de difícil 

reconhecimento semântico por aqueles que não estão inseridos naquela 

cultura139, bem como o manejo de códigos para a “criptografia” de mensagens 

sensíveis transmitidas entre os integrantes da facção. Ademais, o ingresso em tal 

agrupamento de pessoas também ocorre por meio de “batismo”, no entanto, 

despido do ritual místico e misterioso que envolve a prática correlata mafiosa.140 

                                                           
137 “Una delle funzioni dei codici, anche se non l´unica, sembra essere quella di istruire il soggetto 
che deve essere fidelizzato col Battizzu o Vattiju, ossia l´ammissione all´Onorata Società” 
(TRUMPER, John B. et. al.. Op. cit., p. 111). 

138 “Era una cerimonia altamente simbolica perché quel cerchio entro il quale il giovane stava tutto 
tremante aveva una doppia valenza; da un lato serviva quasi come protezione dalle minacce 
esterne, dall’altro lato serviva anche a fargli intendere che sarebbe stato solo se avesse tradito 
essendo circondato da tutte le parti e dunque schiacciato e distrutto, irrimediabilmente. Quei 
giovani sapevano che la loro era una scelta senza possibilità alcuna di retorno; una scelta per la 
vita” (CICONTE, Enzo. Op. cit., p. 10). 

139 Exemplos de expressões: partido (PCC), salve (comunicados ou ordens difundidas para o 
agrupamento de pessoas), disciplina (indivíduo com a missão de representar o partido em 
comunidades específicas), torre (posição política hierárquica superior), pé-de-borracha (veículo), 
progresso (ação delituosa em nome do Partido, em regra o tráfico de drogas), óleo (pasta-base de 
cocaína), bob esponja (maconha), caminhada (prática de ação delituosa), sintonia (divisão 
estrutural funcional do Partido), gatorade (mistura de líquidos feita em presídios utilizada para 
matar desafetos), entre tantas outras, como demonstra KARINA BIONDI: “Aqueles que participam da 
existência do PCC costumam chama-lo também de Comando, Partido, Quinze, Família (sendo 
este último termo mais recente; só apareceu em meu trabalho de campo em 2007)” (op. cit., p. 12, 
nota de rodapé 1); “A solução para esse problema veio com o conhecimento de um sistema 
classificatório utilizado pelos presos, segundo o qual irmão é o membro batizado do PCC; primo é 
o preso que vive em cadeias do PCC, mas que não é seu membro batizado; coisa é o inimigo, 
usado tanto para os presos de outras facções quanto para funcionários da segurança pública. 
Quem não é do Crime, não é irmão, primo ou coisa, recebe a denominação pejorativa de Zé 
Povinho” (idem, p. 28-29). 

140 Ao contrário do ambiente mafioso, o “batismo” no PCC não é circundado por rituais e 
simbolismos. Pelo contrário, observa-se, nos últimos anos, uma flexibilização dos critérios para 
escolha dos futuros “irmãos”, em razão de estratégia de aumento do material humano da facção 
para incremento nos ganhos financeiros (afinal, o “irmão” tem que pagar mensalidade para a 
facção). 



95 

 

 

O “batismo” é forma de adquirir o status de “irmão”, ou seja, de tornar-se 

integrante da facção, e pressupõe a prévia indicação por um “padrinho”, que é 

responsável por transmitir ao “afilhado” as rígidas regras da organização 

criminosa141. Assim, da mesma forma que ocorre no mundo mafioso, para o PCC 

o “batismo” é instrumento de consolidação, no novo integrante, das instruções, 

dos regramentos e das normas de conduta que servem de sua sustentação 

política. De outro lado, também como ocorre com relação aos novos “homens de 

honra” da máfia, os “irmãos” do PCC, depois que aderem ao seu estatuto 

disciplinador, passam a receber da facção amparo e proteção, passam a ser 

acolhidos pelos “iguais”,142 estratégia de união muito bem empregada para 

arregimentar cada vez maior número de seguidores e manter a coesão do 

agrupamento de pessoas. E, assim como na máfia, constata-se no PCC a 

disseminação da valorização do pertencimento à organização criminosa, muito 

difundida entre os “irmãos” pela expressão de honra “aqui é o Comando”. Porém, 

ao contrário da máfia, o vínculo de pertencimento à associação é muito mais 

frágil, havendo, por exemplo, hipóteses de aplicação de sanção de exclusão da 

facção pelo descumprimento de regras de conduta (geralmente é concedido ao 

transgressor a possibilidade de enquadrar-se à regra de conduta ofendida, lapso 

                                                           
141 Mesmo com uma visão monocular desse fenômeno, voltada apenas para o “batismo” ocorrido 
no interior do cárcere (não há, nos últimos anos, regramento do PCC impondo a vedação ao 
“batismo” fora do ambiente prisional), KARINA BIONDI demonstra a vinculação entre “padrinho” e 
“afilhado”: “A entrada no PCC só pode ser feita mediante convite e indicação de dois irmãos. Para 
que o convite aconteça, basta que algum irmão tenha a iniciativa de fazê-lo. Isso pode ocorrer 
porque o irmão considera que, em função de suas atitudes, o primo já está apto a tornar-se irmão, 
ou após o primo oferecer uma demonstração de que “corre lado-a-lado com o Comando” (como 
uma participação em uma tentativa de fuga ou uma boa argumentação que revele que o primo é 
um bom conhecedor do funcionamento do PCC). Se a proposta for aceira, eles serão seus 
padrinhos e passam a se responsabilizar por seu ingresso no Comando. O padrinho não se torna 
responsável, entretanto, por todos os atos deste novo irmão, mas uma escolha malfeita, de 
alguém que não tem as aptidões para desempenhar o papel de irmão ou de alguém cujo passado 
faça dele coisa, repercutirá para o padrinho” (BIONDI, Karina. Op. cit., p. 72). 

142 O termo foi empregado entre aspas em decorrência dessa igualdade ser maleável, uma vez 
que diversas são as hipóteses que a maculam: “O processo de constituição do irmão como uma 
tentativa de construção de igualdade, mas que necessariamente pare de uma diferença no seio de 
outra escala de igualdade, revela, assim, uma tensão permanente entre igualdade e diferença. 
Mesmo com todos os esforços dos presos de buscarem a igualdade, vemos emergir diferenças 
por todos os lados” (idem, p. 75). 
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temporal denominado por expressões típicas do ambiente PCC, colocar no prazo 

ou tomar gancho).143 

 

 

2.2.2. O emprego da violência para dominação territorial e humana. 
 

A máfia empregou, para a sua ramificação no território italiano, grandes 

ações de violência, objetivando a imposição do respeito pela força. Era o emprego 

da violência para conquista do poder, como instrumento de vingança contra 

inimigos e desafetos e para proteção das “famílias”. Uma vez demonstrada força 

pela violência, não mais seria necessário tal emprego para a dominação social 

dos territórios. 

 

E diversos foram os homicídios de autoridades públicas, de colaboradores 

da Justiça e seus parentes, bem como de representantes sociais, inclusive 

religiosos. A Cosa Nostra empreendeu a maior estratégia de afronta ao Estado 

italiano por meio de mortes daqueles responsáveis pelo seu enfrentamento e 

como tentativa de mudar as novas leis mais rígidas surgidas para o 

enfrentamento ao fenômeno mafioso (em especial a lei de colaboração premiada 

e a lei do “cárcere duro”). A mando de Salvatore Riina (Totò Riina), conhecido 

como o capo dei capi (chefe dos chefes) da Cosa Nostra, foram mortos os 

Procuradores da força tarefa antimáfia Cesare Terranova, Rocco Chinici, Giovanni 

Falcone e Paolo Borselino. Carlo Alberto Della Chiesa, chefe de polícia (prefetto) 

da Sicília que tinha se destacado no combate às “brigadas vermelhas” (marcadas 

pelo sequestro e homicídio de Aldo Moro, antigo Primeiro Ministro italiano), foi 

morto (metralhado) no centro de Palermo, em 3 de setembro de 1982, logo depois 

de retornar de viagem de lua-de-mel. Esses homicídios de autoridades ficaram 

conhecidos, no seio das máfias, como cadaveri eccellenti.144 

                                                           
143 “Entretanto, se o irmão ramelar, ou seja, agir em desacordo com o que se espera, pode tomar 
um ganho, ou seja, ser suspenso de sua posição de irmão. Se o irmão já tomou ganchos de 30 e 
de 60 dias e tornou a ramelar, poderá perder o papel, quer dizer, ser excluído da Família e deixar 
de ser irmão. (...) Entretanto, quando a falta cometida é muito grave, além de excluídos, os irmãos 
são também repudiados, ou seja, são decretados à morte” (BIONDI, Karina. Op. cit., p. 71). 

144 JOHN DICKIE explica que, no seu primeiro século de vida, a máfia siciliana fez poucos cadaveri 
eccellenti; porém, a partir do fim dos anos 1970, em paralelo ao crescimento do poder dos 
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Ademais, chacinas ocorriam, porém, reservadas para ocasiões especiais, 

para hipóteses que a organização mafiosa utilizava para demonstrar sua força e 

poder de intimidação: “com os espetáculos, consegue promover a intimidação 

difusa e repassar mensagens aos políticos em fase de afrouxamento de vínculos 

com a organização mafiosa”.145 

 

Aqui no Brasil o Primeiro Comando da Capital operou de forma similar. 

 

De início, com o emprego de intensa violência no interior dos presídios 

paulistas para assumir a hegemonia territorial e humana, com a eliminação das 

facções rivais,146 sendo, atualmente, essa estratégia ampliada para fora do 

                                                                                                                                                                                
Corleonesi, esses cadaveri eccellenti passaram a ser contados em dezenas, tendo a violência 
permanecido crescendo à medida em que Falcone e os outros membros da minoria virtuosa 
faziam avanços sem precedentes na luta contra a Cosa Nostra (op. cit., p. 404-405). No entanto, 
ANGIOLO PELLEGRINI e PAULO JOSÉ DA COSTA JR. indicam que, no âmbito da calabresa ’Ndrangueta, 
essa prática é exceção, destacando somente os homicídios do procurador-geral substituto da 
Corte de Cassação, Antonio Scopelliti, e do antigo presidente das Ferrovias do estado, Ligato; 
ademais, afirmam que não há cadaveri eccellenti no contexto da Camorra, da Campânia 
(PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR, Paulo José da. Op. cit., p. 24). 

145 MAIEROVITCH, Wálter Fanganiello. Op. cit., acesso em 31.05.2016. De acordo com FRANCESCO 

FORGIONE, a Cosa Nostra, em 1993, empreendeu três atentados: na noite de 26 para 27 de maio, 
explodiu um carro-bomba em Florença, matando cinco pessoas e provocando danos graves na 
Galleria degli Uffizi; na noite de 27 para 28 de julho, explodiu dois outros carros-bomba, um em 
Milão, matando mais cinco pessoas, e outro em Roma, ferindo vinte e duas pessoas (Máfia Export: 
como a ’Ndrangueta, a Cosa Nostra e a Camorra colonizaram o mundo. Tradução de Karina 
Jannini. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 49). 

146 A mesma estratégia de uso intenso da violência para tomada do poder interno é relatada por 
MÁRCIO SÉRGIO CHRISTINO em histórico da Cosa Nostra: no seio dessa associação mafiosa 
ocorreram duas guerras entre as famiglie pela conquista do poder e pela dominação interna, que 
terminou com a vitória da Famiglia Corleone (cidade ao sul de Palermo), liderada inicialmente por 
Luciano Leggio, sucedido por Salvatore Riina (Totò Riina) e Bernardo Provenzano. Os Corleonesi 
(aqueles provenientes de Corleone), para a concretização dos homicídios, teriam empregado 
“matadores” desconhecidos do âmbito mafioso (o principal foi Giuseppe “Pino” Greco, vulgo 
Scarpazzeda) e dizimaram as demais famiglie, em especial a Famiglia de Santa Maria de Gesù 
(de Stefano Bontate), a Famiglia de Passo di Rigano (de Salvatore Inzerillo) e a Famiglia de 
Ciaculli (de Michele Greco), tendo sido essa “guerra” o motivo da fuga de Tommaso Buscetta para 
o Brasil e de tornar-se o mais importante pentito da Justiça italiana no maxi-processo da Cosa 
Nostra. A tais homicídios “internos” somaram-se atentados contra autoridades públicas 
responsáveis por investigações contra os mafiosos, como forma de demonstração de força contra 
o poder público (foram mortos, por exemplo, Michele Reina, líder do Partido da Democracia Cristã 
na Sicília, Giorgio Ambrosoli, investigador de fraudes bancárias, Boris Giuliano, chefe de Polícia 
de Palermo, e Cesare Terranova, que comandava o Ufficio de Investigazione de Palermo) 
(CHRISTINO, Márcio Sérgio. A Máfia. 1. ed. São Paulo: Associação Paulista do Ministério Público, 
2016, p. 35-51). “A estratégia neste caso baseava-se na sólida posição política que os Corleonesi 
antecipadamente se colocaram, com o domínio, por exemplo, da Prefeitura de Palermo. Partir-se 
do pressuposto da violência como elemento de dissuasão, somado à manipulação política, de 
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território paulista, em confronto a segunda maior facção brasileira, o Comando 

Vermelho. 

 

No curso de sua escalada de expansão de poder foram concretizados 

homicídios em face de autoridades públicas, em especial aquelas vinculadas ao 

trabalho nas execuções penais: além do homicídio do juiz das execuções penais 

de Presidente Prudente/SP, Antônio José Machado Dias Machado, em março de 

2003, em data recente nova estratégia objetivando intimidar o Estado (em razão 

da transferência de integrantes da cúpula para regime severo de cumprimento de 

pena privativa de liberdade em presídios federais) foi colocada em execução pelo 

PCC, sendo executados os agentes penitenciários federais Alex Belarmino 

Almeida Silva, morto em setembro de 2016 em Cascavel/PR (do presídio federal 

de Catanduvas/PR), e Henry Charles Gama Filho, morto em abril de 2017 em 

Mossoró/RN (do presídio federal de Mossoró/RN), bem como a psicóloga Melissa 

de Almeida Araújo, morta em maio de 2017, também em Cascavel/PR (que 

trabalhava no presídio federal de Catanduvas/PR). Assim, com o mesmo objetivo 

da tática mafiosa geradora dos cadaveri eccellenti, o PCC sempre empreendeu 

atentados contra autoridades públicas como forma de pressionar o Estado para 

afrouxar o enfrentamento às suas práticas ilícitas.147 

 

Ademais, com o cumprimento de ordens de atentados contra prédios 

públicos, agências bancárias, meios de transporte coletivos (exemplo de todos 

foram os ataques ocorridos em maio de 2006), sedimentaram a mesma estratégia 

de espetacularização da violência como forma de intimidação, demonstração de 

poder e represália contra ações estatais de enfrentamento criminal (no caso dos 

atentados de 2006 o estopim foi a transferência do comando para regime mais 

severo de cumprimento de pena privativa de liberdade).148 

                                                                                                                                                                                
modo a impedir qualquer avança das instituições públicas” (idem, p. 45). Relato exaustivo a 
respeito das guerras da Cosa Nostra é feito por JOHN DICKIE (op. cit., p. 321-337, 342-346, 350-
358, 377, 382, 387-397 e 406).  

147 “Em novembro de 2003, o Comando promoveu ao todo 70 atentados contra o poder público, 
principalmente contra as forças policiais, com o objetivo de pressionar o governo para tirar seus 
líderes do Presídio de Presidente Bernardes” (BIONDI, Karina. Op. cit., p. 52). 

148 “Em outras palavras, embora o Comando seja operado intermitentemente e esteja presente nas 
capilaridades das relações entre prisioneiros, ele (só) ganha visibilidade nos momentos em que se 
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2.2.3. Práticas homicidas e sua autorização interna. 
 

Entre as diversas formas de identificação da presença mafiosa na 

comunidade estão os modos empregados para as práticas dos homicídios. ENZO 

CICONTE, historiador italiano dedicado ao estudo das associações mafiosas, em 

palestra proferida no curso Lotta al Crimine Organizzato,149 realizado de 2 a 12 de 

maio de 2016 na Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, Itália, 

explicou que, em razão da identificação das práticas mafiosas, não havia 

necessidade de dizeres confirmatórios da sua presença, uma vez que por elas a 

presença da máfia já estaria identificada. Citou, como exemplos, as seguintes 

práticas homicidas na Sicília: um homem era colocado com os pulsos amarrados 

nas costas, ligados aos tornozelos e ao pescoço (tudo interligado com a mesma 

corda), o que configurava uma forma de alcançar a morte pelo suicídio, pois é 

instinto fisiológico a pessoa querer esticar a perna e, assim, acabava comprimindo 

o pescoço com a corda; a colocação da uma pedra na boca do cadáver, que 

indicava que o morto tinha falado demais (quebrado a omertà); ou o cadáver 

encontrado com o órgão genital cortado, que significava que o morto teria tocado 

a mulher de um mafioso (nessas hipóteses, o silencia da máfia fala, demonstra 

como disseminar o medo). 

 

O mesmo “silêncio eloquente” é constatado nas práticas homicidas do 

Primeiro Comando da Capital, em especial quando são encontrados corpos de 

autores de delitos de estupros, julgados pelos “Tribunais do Crime” e condenados 

à morte, em regra por decapitação.150 A mesma prática homicida, morte por 

                                                                                                                                                                                
expressa pela violência. Ela é uma das formas pelas quais fazem política e costuma ser utilizada 
quando se faz necessário ganhar visibilidade” (BIONDI, Karina. Op. cit., p. 114). 

149 Palestra nominada “História das organizações criminosas”, proferida no dia 3 de maio de 2016. 

150 Exemplo de tal prática hedionda ocorreu em São José do Rio Preto, em 2009: como 
decorrência de um “Tribunal do PCC”, indivíduo responsável pela prática de estupros contra irmã e 
sobrinha foi julgado e condenado à morte, sendo a “sentença” cumprida de forma bárbara – sua 
cabeça foi cortada e o seu corpo jogado, trajando roupas femininas, na margem de rodovia, a 
poucos quilômetros da zona urbana da cidade. O meio de execução delituosa do homicídio era um 
dos elementos que vinculavam a prática infracional à facção criminosa, por ser reconhecido como 
uma das formas de disseminação das regras do PCC, que não admite a prática de condutas 
delituosas consideradas “covardes” no seio da comunidade por ele dominada. 
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decapitação, foi disseminada em redes sociais por vídeos feitos pelos próprios 

homicidas na guerra travada entre o PCC e facções rivais em presídios de 

diversas regiões de nosso país, ocorridas no final de 2016 e início de 2017. 

 

Ainda no âmbito da prática de homicídios, constata-se outra similitude: a 

imposição da regra da obrigatoriedade de, antes da sua prática, existir a 

autorização daquele postado em nível superior hierárquico dentro de organização 

criminosa. Esse regramento corresponde a uma máxima no âmbito do Primeiro 

Comando da Capital concretizada com a prática dos nominados “tribunais do 

crime”, flagrados em inúmeras investigações criminais que demonstraram que, 

membros da facção de nível hierárquico inferior, antes da prática do delito, 

acionavam aqueles de nível superior para obter a autorização para a execução.151 

 

Nesse contexto, ao contrário das outras associações mafiosas, quanto à 

Cosa Nostra, com a assunção ao poder dos Corleonesi, houve a introdução na 

sua estrutura funcional de uma nova figura, o “embaixador”, representante direto 

da Comissão máxima decisória (cúpula) no seio dos diversos contextos locais, 

que não mantinha rígido respeito à hierarquia, podendo estabelecer contatos com 

os membros das outras famílias, encarregando-os de ações delituosas, mesmo 

sem o conhecimento da cúpula.152 O mesmo fenômeno político foi constado na 

gestão do Primeiro Comando da Capital, uma vez que sua estrutura, ao longo dos 

                                                           
151 Em outubro de 2008, em investigação que tinha como foco as ações ilícitas de ramificação do 
Primeiro Comando da Capital, foi flagrada conversa entre indivíduo que tinha seu aparelho 
interceptado judicialmente, integrante daquela facção criminosa, e seu “afilhado” (ou seja, 
indivíduo por ele “batizado” no PCC). No diálogo o “afilhado”, que utilizava o vulgo “Coiote”, 
preocupado, prestava explicações para seu “padrinho” a respeito daquilo que acreditava ter sido 
um homicídio, praticado contra indivíduo que lhe devia dinheiro em razão de drogas. A 
preocupação de “Coiote” decorria do descumprimento de regra do PCC que vedava a prática de 
homicídios sem o aval de instância superior da facção (no caso, representada pelo seu “padrinho”, 
preso em estabelecimento de segurança máxima). A partir desse áudio foi realizada investigação 
e descoberto que a vítima, jovem com menos de vinte anos, baleado nas costas, havia 
sobrevivido. “Coiote” foi processado e condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de 
homicídio duplamente qualificada pelo motivo torpe e pelo emprego de dissimulação que dificultou 
a defesa da vítima, tendo sua pena definitiva permanecido em dez anos (autos nº 0072634-
37.2008.8.266.0576, da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, transitado em 
julgado para o réu no dia 19/04/2011, arquivado no dia 28/04/2011). 

152 De acordo com ANGIOLO PELLEGRINI e PAULO JOSÉ DA COSTA JR., isso ocorreu, no âmbito da 
Cosa Nostra, com a alteração da regra fundamental que considerava grave transgressão a 
comissão de um crime sem o prévio consentimento da família competente para o território (op. cit., 
p. 11-12). 
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anos, passou a ser cada vez mais recheada de funções (as chamadas sintonias e 

disciplinas), alocadas em âmbito regional, em uma formação gradativamente 

celular, com poder decisório parcialmente autônomo, desde que seguidor das 

regras fundamentais impostas pela cúpula desde a fundação do partido. 

 

 

2.2.4. A “lei do silêncio” (omertà). 
 

A sedimentação, no seio da população, da certeza da existência da máfia 

e do certo uso, por ela, da violência, na hipótese de contrariedade aos seus 

interesses, acarretou a blindagem das suas ações criminosas pelo afloramento da 

“lei do silêncio”, fenômeno social denominado omertà.153 A presença do silêncio 

era sentida não apenas nas comunidades, mas também no ambiente interno das 

associações mafiosas, uma das principais decorrências dos “laços de sangue” 

firmados na cerimônia de iniciação. 

 

Essa realidade, infelizmente, é constatada nos seios das facções 

brasileiras e nas periferias urbanas por elas controladas. Há enorme temor da 

população com relação às violentas retaliações certamente sofridas em caso de 

delações das atividades ilícitas desempenhadas no interior das comunidades. E, 

no interior das facções brasileira, a figura do pentito é raridade, em face da 

certeza da vigência da norma de conduta que pune com a morte o “X9” ou 

“cagueta” (alcaguete), realidade criminológica que obsta delações relativas às 

práticas criminosas e torna a colaboração premiada, tão propalada técnica de 

                                                           
153 Mais uma vez se recorre aos ensinamentos de MAIEROVITCH (op. cit., acesso em 31.05.2016): 
“Na Sicília, as células mafiosas (famiglie mafiose), unidas em associação secreta denominada 
Cosa Nostra, passaram a controlar territórios. Submeteram, pela corrupção e pela força, o Estado-
legal. Como consequência, aniquilaram os direitos e garantias individuais. Pela intimidação difusa, 
impuseram submissão e vassalagem à população, que passou a recusar-se a colaborar com o 
Estado (comportamento conhecido por omertà). (...) Nas máfias, a carga intimidatória é interna e 
difusa. Dirige-se aos mafiosos (uomini d’onore) e aos cidadãos comuns, não-agregados. O medo 
incutido gera a sujeição aos interesses das organizações, sendo clássico o exemplo do 
proprietário de imóvel valioso que, sucumbindo pelo medo, aliena-o a um chefe mafioso por preço 
irrisório. Controlando espaços territoriais, os moradores, já submissos, recusam-se a colaborar 
com as autoridades em investigações de crimes: é a solidariedade pelo medo, ou omertà (lei do 
silêncio)”. 
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investigação da atualidade processual brasileira, figura ineficaz no contexto do 

Primeiro Comando da Capital. 

 

Dessa forma, assim como a máfia, atualmente, não precisa fazer o uso 

ostensivo da violência para o controle populacional, também ocorre com o PCC, 

uma vez que o medo, por si só, é suficiente para garantir a blindagem de suas 

ações ilícitas154: “L’omertà è il codice mafioso del silenzio, e l’obbligo di non 

parlare ala polizia che l’organizzazione impone a quanti sono inclusi nella sua 

sfera d’influenza. Evidentemente, in origine l’omertà era un codice di 

sottomissione”.155 

 

 

2.2.5. A prestação de favores para manutenção do controle social e territorial. 
 

Além da violência, o fenômeno mafioso identifica-se pela necessidade de 

controle social, representado pela figura do “padrinho” (il padrino), o chefe 

mafioso, que atua como um centralizador das soluções aos conflitos de interesses 

que afloram na sociedade por ele tutelada. Somada ao respeito (medo) 

conquistado por meio da violência, essa função resolutiva dos problemas sociais, 

em regra por meio da outorga de favores, destina-se a angariar a simpatia da 

comunidade, e ter nas mãos a possibilidade de cobrar pelo favor anteriormente 

prestado (extorquir).156 

                                                           
154 Nesse sentido da intimidação de testemunhas pela violência e da imposição da lei do silêncio, 
destaca-se a lição da professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, ao analisar, em 1997, a legislação 
brasileira correlata à criminalidade organizada: “Menos ainda se cuidou, no país, da proteção às 
testemunhas, estranhas ao crime. E há de se convir que muito difícil se torna o esclarecimento do 
crime organizado e a punição de seus autores, em face da imposição da lei do silêncio, pela 
intimidação (o que, aliás, é uma das características das organizações criminosas, no próprio 
conceito da legislação italiana)” (A Legislação Brasileira em Face do Crime Organizado. In: 
FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Direito penal – doutrinas essenciais, 
Volume 7. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 841-855, pág. 852). 

155 DICKIE, John. Op. cit., p. 30. 

156 Essa característica também foi constatada nas raízes históricas do Comando Vermelho: “O 
Clube Cultural e Recreativo do Interno (até parece nome de escola de samba) organiza uma 
farmácia que atende a quem pode pagar por remédios. E quem não pode entra num ‘livro de 
favores’. Paga quando puder – ou fica ‘devendo um favor’. Lembra a famosa frase da Máfia: ‘Eu 
lhe faço um favor e você me faz um favor, capisci?’” (AMORIM, Carlos. Op. cit., p. 129). A respeito 
do uso da extorsão para o controle social e territorial: “Com efeito, o recurso à extorsão é a 
especulação mais importante e a afirmação do poder da máfia no território. Ou seja, “o controle do 
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De acordo com MICHELE PRESTIPINO, Coordenador da Procuradoria 

Antimáfia de Roma em 2016,157 Dom Luigi Sturzo, fundador do Partido Popular 

Italiano, no início do século passado, já afirmava que a máfia hoje serve para que 

amanhã seja servida, protege para que seja protegida, ou seja, ao mesmo tempo 

que mantém relações com o alto escalão empresarial e político, também 

condiciona o mundo que está abaixo, o que não significa que o oprime, mas que o 

conquista; ela é forte quando consegue criar em volta de si um consenso e, 

quando o Estado consegue atenuar o consenso envolta dela, ela perde o seu 

poder de capacidade de controle social no território (o poder de criar 

relacionamentos e o poder de condicionamento representariam o verdadeiro 

poder da máfia, inserido em seu DNA).158 Nesse mesmo contexto, MARCELO LA 

ROSA explica que a máfia sempre procurou um consenso, preocupando-se em se 

aparentar como portador dos valores populares, e, assim, apresentar-se como 

substituto do Estado (considerado distante e hostil) nas resoluções dos conflitos 

sociais, tornando-se um poder alternativo, capaz de satisfazer as necessidades 

                                                                                                                                                                                
território” configura condição indispensável a qualquer organização mafiosa, cuja existência 
depende unicamente de tal presença absoluta e hegemônica” (PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR, 
Paulo José da. Op. cit., p. 57). 

157 Em palestra proferida no dia 2 de maio de 2016, com o título “Combate ao crime organizado e a 
experiência italiana”, na terceira edição do curso intensivo Lotta al Crimine Organizzato, realizado 
de 2 a 12 de maio de 2016, na Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, Itália. 

158 Na mesma palestra acima referida MICHELE PRESTIPINO apresentou interessante relato do 
controle social exercido pela máfia, a partir fatos colhidos em investigação criminal com o emprego 
de escuta ambiental inserida em residência, localizada na pequena cidade de Bovalino, na região 
da Calábria (berço da ’Ndrangueta): com a morte do chefe mafioso que comandava aquela 
comunidade e a prisão do filho mais velho, a tarefa de receber a população para auxiliar na 
soluções dos problemas competiu ao segundo filho na “linha sucessória”; seu “trabalho” era esse, 
receber pessoas na residência, inclusive com horário de “expediente laboral”; nas visitas eram 
tomadas diversas espécies de decisões, por exemplo, questões internas da ’Ndrangueta, sobre 
quem seriam os chefes em cidades, ajuda para empresários para fraudes em licitações, 
atendimento de pedidos de auxílio em campanhas eleitorais, e, também, aquelas relativas a 
questões aparentemente de menor complexidade, como a intervenção para acabar com 
pendência existente entre a filha estudante da mulher solicitante e o locador do imóvel ocupado; 
explicou que o mafioso assim agiu para ter uma dívida com a mulher, que seria cobrada com o 
voto dela no candidato por ele indicado, bem como pelo serviço profissional dela, enfermeira, aos 
seus comparsas quando necessitarem de atendimento hospitalar. Outro exemplo da influência 
mafiosa na outorga de favores sociais é citado por MARCELO LA ROSA, ao contar que um chefe 
mafioso chamado Ferrara gabava-se ao falar que na sua comunidade as pessoas poderiam deixar 
a porta da casa aberta, pois não ocorreriam crimes, razão pela qual o mercado imobiliário seria 
crescente lá, indicando, inclusive, episódio no qual um médico foi atender uma senhora idosa e, 
tendo esquecido seu veículo aberto na rua e cheio de valores, ficou maravilhado quanto pessoa o 
advertiram de tal esquecimento (op. cit., p. 250). 
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da coletividade pelo seu “código ético” mafioso, de forma que o “padrinho” 

representa um ponto de referência seguro e confiável a ser procurado por 

qualquer pessoa, uma vez que é capaz de remedia-los e conceder segurança 

geral.159 E STANISLAO RINALDI pondera que a estrutura clientelista do sistema 

político italiano, fundada na prática de prestações em troca de consenso, foi 

terreno fértil a criminalidade organizada de tipo mafioso, favorecida pela tradição 

de uso de violência privada, do que decorreu a afirmação de “governos privados” 

de tipo mafioso, que ocupam espaços não preenchidos pelas frágeis e 

deslegitimadas instituições públicas pela outorga de uma forma diversa de 

proteção política.160 

 

Da mesma maneira atuam os “disciplinas” ou “pilotos” do Primeiro 

Comando da Capital, para questões de menor complexidade, e os “sintonias” e as 

“torres”, no tocante a demandas mais complexas (“disciplinas”, “sintonias” e 

“torres” são autodenominações funcionais estruturais do PCC). No Estado de São 

Paulo, nas regiões periféricas urbanas dominadas pelo Primeiro Comando da 

Capital, a figura do “disciplina” é clara para a população, assim como as suas 

funções regulatórias sociais (desde a tutela da segurança patrimonial, agindo 

como receptáculo de demandas para elucidação de crimes não permitidos pelo 

PCC naquelas comunidades, até mesmo como gerenciador de problemáticas 

mais íntimas, inerentes a relacionamentos amorosos). 

 

Exemplo de controle social do PCC é aferido de relato pessoal exposto 

por KARINA BIONDI: onda de roubos estava ocorrendo no bairro em que residia, 

praticados com agressões físicas contra as vítimas; em face de aviso dos autores 

dos delitos que nenhuma das casas da sua quadra seria poupada, pensando se 

tratar de ação do PCC, comunicou-se com interlocutor seu que estava preso, 

invocando a sua condição de parente de preso para frear as ações criminosas, 

uma vez que, “de acordo com a disciplina do Comando, não se investe contra 

familiares de presos”; a partir daí foi iniciada a busca pela identificação da pessoa 

                                                           
159 Idem., p. 249-250. 

160 RINALDI, Stanislao. Op. cit., p. 1003. 
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que seria o “piloto” daquela área, o responsável pelo controle territorial; segunda 

narrou a autora, “alguns dias depois, recebi a informação de que o irmão 

responsável pela região onde eu morava já estava sabendo do caso e que 

também estava à captura desses assaltantes”, uma vez que haveria suspeita de 

que os responsáveis pelos delitos estariam ligados a facções rivais que teriam 

como objetivo a tomada do ponto de comércio de drogas, e que os roubos seriam 

concretizados para atrair a presença da polícia e imputar a culpa aos que 

“estavam na responsa daquela área”; como a invocação da condição de preso 

não teria sucesso para evitar o roubo contra a sua pessoa, a solução apresentada 

pelo “irmão” responsável pela região foi a disponibilização de uma pistola 9mm 

para defesa contra as ações dos roubadores.161 

 

Fica nítido, portanto, que o PCC se aproveita das omissões estatais na 

outorga dos direitos fundamentais necessários para a consagração da dignidade 

urbana (nesse caso específico, o direito à segurança), para a concretização da 

política de troca de favores.162 

 

Dessa forma, os líderes de tais organizações delituosas, por alcançarem 

soluções aos conflitos de interesses que lhes são apresentados, criam na 

população atendida a ideia (falsa) de que os agrupamentos que representam são 

bons e dedicados às questões sociais (em contradição ao Estado inoperante e 

inerte).163 Ou seja, assim como se observou quanto à disseminação do mito social 

                                                           
161 BIONDI, Karina. Op. cit., p.61-62. 

162 De acordo com GUARACY MINGARDI, a mesma realidade é constatada no tocante ao Comando 
Vermelho: “Como mostra Magda Prates, a ascensão do Comando Vermelho ideologizou as já 
confusas relações entre tráfico e população favelada, pois os membros dessas quadrilhas posam 
de líderes comunitários. Segundo ela os traficantes: “Em alguns casos até substituíram o policial 
pelo bandido na tradicional intermediação dos problemas domésticos.” (1992)” (MINGARDI, 
Guaracy. Op. cit., p. 68). 

163 De outro lado, adverte MARCELO LA ROSA, esse fenômeno social gera, nos cidadãos que optam 
por permanecerem ao lado da lei, temor de desaprovação pública: “‘I potere e le influenze, che la 
legge è precisamente destinata a contrastare, sono agli occhi dei cittadini meno efficaci delle 
organizzazione intese a farla valere. Come escrive Franceschetti,’ (...) Perchè l´opinione 
popolazione ammette, riconosce e giustifica l´esistenza di quelle forze che altrove sarebbero 
giudicate illegittime, ed i mezzi che adoperano per farsi valere; sicchè, per chi volesse mettersi 
dalla parte della legge, si aggiunge al timore della disapprovazione pubblica, cioè del disonore” 
(op. cit., p. 250). 
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da “boa máfia” ou da “bela máfia”,164 constata-se, em alguns posicionamentos 

relativos ao Primeiro Comando da Capital, o enaltecimento do seu controle social, 

identificando-o como benéfico a aqueles submetidos ao controle (por exemplo, a 

tão propalada queda de índices criminais em comunidades dominadas pelo PCC). 

 

Contudo, essa visão desconsidera por completo que, por debaixo da 

carapuça amistosa identificada na política de favores, há, além da transposição 

fática da gestão política do órgão central estatal para uma associação com 

finalidades ilícitas, a manipulação da população para a concretização de uma 

escusa estratégia dirigida à manutenção do domínio territorial e dos negócios 

ilícitos desenvolvidos (por exemplo, com a imposição de vedações à prática de 

crimes diversos daqueles perpetrados pelos seus integrantes, o PCC consegue 

manter afastados os órgãos de persecução criminal e, assim, blindar suas 

próprias práticas delituosas). Desconsidera, também, que, nas áreas nas quais o 

PCC encontra oposição ao chocar com os interesses alheios, como no caso 

daqueles de facções rivais, não sendo possível alcançar a dominação territorial de 

maneira amistosa, o confronto é inevitável, do que decorre incremento nos índices 

dos delitos violentos, que acabam vitimando também os moradores alheios à 

disputa travada.165 

                                                           
164 Conforme explicou MONICA GENOVESE, advogada especializada em colaboração premiada de 
integrantes de associações mafiosas, em palestra proferida no dia 3 de maio de 2016, intitulada 
“Pentitismo e delação premiada” (no curso Lotta al crimine organizzato, realizado pela Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, de 2 a 12 de maio de 2016), a máfia condicionou não apenas a 
delinquência, mas também a mentalidade das pessoas, que durante anos diziam (e ainda dizem) 
que era belo quando a máfia estava presente, porque não havia pequenos criminosos e existiam 
postos de trabalho para os filhos (afirmando que tal fenômeno social decorreria da falta de 
credibilidade estatal no seio população, gerada pela sua incapacidade de concretização seus 
deveres sociais). No mesmo contexto, o historiador ENZO CICONTE citou, em sua palestra acima 
mencionada, que a estratégia de disseminar o mito da “máfia bela” era empreendida na Itália por 
aqueles a ela vinculados, como forma de ocultar crimes, relatando afirmações sociais de que a 
máfia não seria uma organização criminosa, seria um estado de espírito dos sicilianos, um jeito de 
viver decorrente da exuberância e da ostentação, algo que, em face da realidade mafiosa, era, na 
verdade, uma ofensa ao povo da Sicília. 

165 Reforçamos, assim, as palavras de JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC, lançadas depois de apontar 
todas as graves mazelas decorrentes das ações das organizações criminosas: “En suma, el mito 
del enriquecimiento social es completamente falso, pues los ingressos generados por el crimen 
organizado no conducen a un incremento de la riqueza del país, sino que al contrario derivan 
hacia el empobrecimiento y dependencia, y consiguientemente representan una amenaza de 
primer orden para la seguridad nacional” (GONZÁLEZ CUSSAC, José L.. Tecnocrimen. In: 
GONZÁLEZ CUSSAC, José L.; CUERDA ARNAU, María Luisa (Dir.). Nuevas amenazas a la 
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Ademais, conforme ALEXANDER ARAÚJO DE SOUZA conclui em seu estudo, 

pautado por uma análise filosófico-política do liame existente entre democracia, 

direitos fundamentais e crime organizado, as organizações criminosas (entre elas 

as associações mafiosas e facções criminosas) são predispostas a arruinar os 

elementos saudáveis do tecido social, a corromper a classe política, a condicionar 

eleições e a manipular os representantes eleitos, representando uma das 

principais ameaças aos direitos fundamentais dos cidadãos e, assim, ao 

desenvolvimento social e à democracia constitucional.166 

 

 

2.2.6. O narcotráfico como fonte de fomento das finalidades associativas. 
 

O tráfico de drogas é uma constante tanto com relação às máfias 

italianas, como ao PCC, ainda que as máfias possuam maior leque de delitos 

fomentadores dos seus lucros e o Primeiro Comando da Capital encontre no 

tráfico de drogas a principal fonte de ganho de dinheiro. 

 

De acordo com ALESSANDRA DINO, no tocante à Cosa Nostra, a partir de 

1957 foram consolidadas as relações delituosas entre essa tradicional máfia 

italiana e as famílias mafiosas dos Estados Unidos da América, sendo 

inaugurada, a partir de reunião de cúpulas de tais famílias ocorrida em Palermo, 

uma via expressa para o narcotráfico.167 Já WÁLTER FANGANIELLO MAIEROVITCH, 

analisando a máfia siciliana, explica que as atividades relativas ao narcotráfico 

                                                                                                                                                                                
Seguridad Nacional: terrorismo, criminalidad organizada y tecnologias de la información y la 
comunicación. Valência: Tirant lo blanch, 2013, p. 205-241, p. 213-214. 

166 SOUZA, Alexander Araújo de. Op. cit., p. 117-157. 

167 DINO, Alessandra. Op. cit., p. 32. “Depois de estabelecer um contato direto para a importação 
da morfina-base do Oriente Médio, as famílias sicilianas introduzem na ilha laboratórios de refino, 
nos quais são produzidas e enviadas aos mercados norte-americanos grandes cargas de heroína 
em troca de imensas somas de dinheiro, canalizadas para contas secretas no exterior” (idem, 
ibidem). 
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foram a principal fonte da sua transnacionalidade delituosa, bem demonstrada 

pelo network firmado com os cartéis de drogas da Colômbia.168 

 

Nesse contexto, a expansão delituosa territorial do Primeiro Comando da 

Capital revela estratégia de alcance de maiores lucros com o narcotráfico por 

meio do domínio territorial em países vizinhos, configurando ações delituosas 

transfronteiriças, e que, em especial a partir de 2016, acarretaram mortes em 

razão da tática de dominação da produção da droga com a eliminação de 

intermediários (o caso mais emblemático foi a morte do traficante Jorge Rafaat 

Toumani, em Pedro Juan Caballero, Paraguai, fronteira seca com o Brasil, em 15 

de junho de 2016). 

 

                                                           
168 “Na Itália, o símbolo da máfia siciliana é o polvo (la piovra), certamente por possuir vários e 
pegajosos tentáculos. Não tardou para seus tentáculos alcançarem a América do Sul. O interesse 
principal foi pela cocaína, cuja folha renova-se de três a quatro vezes ao ano. (...) Como a 
demanda pela heroína era bem maior do que a produção, surgiu a união da Cosa Nostra com os 
Cartéis Colombianos, estabelecendo-se o monopólio mafioso para a difusão da cocaína no 
continente europeu. (...) Antes disso, a Cosa Nostra recebia, para refino em Palermo, a morfina-
base intermediada pela Máfia-turca (lobos cinzas) e proveniente do referido Triângulo de Ouro: 
Laos, Birmânia (hoje Myanmar) e Tailândia. (...) Com a prisão dos irmãos Cuntrera (sicilianos 
radicados em Caracas) na Venezuela, alterou-se o eixo de escoamento da droga colombiana, 
peruana e boliviana. O Brasil transformou-se, então, em corredor de passagem da droga 
destinada ao mercado consumidor europeu. Surgiram máfias emergentes, brasileiras, dedicadas 
ao transporte das drogas (cocaína e heroína) pelo território nacional e promoção de embarques 
pelos nossos principais portos: Santos. (...) Cada vez mais, como advertiu o juiz Giovanni Falcone, 
torna-se necessária a cooperação internacional. Como o fenômeno é marcadamente 
transnacional, atuando as máfias interligadas e sem limitações de fronteiras, apenas com a 
cooperação internacional serão conseguidos resultados significativos” (MAIEROVITCH, Wálter 
Fanganiello. Op. cit., acesso em 31.05.2016). Porém, como lembra ALEXANDER ARAÚJO DE SOUZA, 
depois do maxiprocesso de Palermo, a organização mafiosa responsável pela maior disseminação 
de entorpecentes na Europa é a ´Ndrangheta: “La ’Ndrangheta opera nei più diversificati traffici 
illeciti internazionali, come quello della droga (si stima che riesca a controllare circa l’80 per cento 
del mercato degli stupefacenti in Europa), di armi e dei rifiuti. (...) A livello Internazionale ha stretto 
accordi con i cartelli colombiani della cocaina e con la maffya turca. In quest’ultimo caso per il 
controllo del traffico dell’eroina proveniente dall’Oriente” (op. cit., p. 64-65). Tal conclusão é 
confirmada na obra de FRANCESCO FORGIONE que relata a disseminação dos negócios mafiosos 
por todo o globo, em especial aqueles vinculados ao narcotráfico, como forma de incremento dos 
lucros ilícitos pelos contatos com produtores internacionais de drogas: “Nas últimas três décadas, 
as ’ndrine pipocaram por toda parte, em todo canto do mundo estratégico para seus tráficos, 
falaram várias línguas, ocuparam vários mercados, criaram uma nova dimensão criminosa, na 
qual agem chefes capazes de viver na realidade mais arcaica do Aspromonte junto com brokers 
ativos na rede mundial do narcotráfico e das finanças sujas e criminosas” (op. cit., p. 57 – texto 
extraído do Relatório anual sobre a ’Ndrangueta, da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 
fenômeno da criminalidade organizada, mafioso ou similar, XV Legislatura, relator Dep. Forgione, 
aprovada em 19 de fevereiro de 2008). 
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Essa estratégia expansionista do PCC de exponencial incremento dos 

lucros auferidos com o narcotráfico é desenvolvida com a mesma perspicácia 

constatada nos movimentos ilícitos mafiosos. 

 

De acordo com ANGIOLO PELLEGRINI e PAULO JOSÉ DA COSTA JR., o 

exercício, pelas máfias, do controle a respeito das atividades lícitas ou ilícitas 

desenvolvidas no território no qual exerce seu domínio não significa monopolizar 

as práticas delituosas e agir na repressão ou contenção de atividades 

microdelinquenciais exercidas pela criminalidade comum (não mafiosa): “em 

verdade, a cosca não tem o objetivo de exercer o monopólio das atividades 

ilícitas, reservando-se apenas a tarefas de maior relevo e que propiciem mais 

lucro”.169 

 

No âmbito do PCC essa convivência “harmônica” com a criminalidade não 

faccionada é constatada no desenvolvimento do narcotráfico, dividindo-se essa 

atividade ilícita em “progresso”, que é a venda da droga do partido, e narcotráfico 

particular, as chamadas “caminhadas próprias”, desde que não prejudiquem os 

negócios ilícitos da facção. Ademais, há gerenciamento global do tráfico de 

drogas desenvolvido nas “bocas” ou “biqueiras” do território dominado pelo PCC, 

que chega a efetuar tabelamento do preço das drogas (“salve” do PCC foi 

descoberto em intervenção policial no qual havia a determinação para aumento 

do preço da venda da droga em razão da elevação do preço do dólar). 

 

 

2.2.7. O retorno ao uso da comunicação pessoal e dos pizzini. 
 

Com o incremento da repressão estatal, os chefes mafiosos passaram a 

encontrar a prisão e, com essa nova realidade, as autoridades públicas italianas 

constaram que, mesmo de dentro do cárcere, continuavam a comandar as suas 

atividades ilícitas, e que a forma empregada para tal gerenciamento era o envio 

de informações por meio de pessoas a eles ligadas, no momento das visitas 

                                                           
169 PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR, Paulo José da. Op. cit., p. 14. 
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prisionais, seja transmitindo a informação pela fala direta, seja pela escrita em 

pequenos bilhetes, os pizzini. 

 

ALESSANDRA DINO explica que a palavra pizzini, plural do termo siciliano 

pizzinu, que significa um pedaço de carta ou uma lista com tarefas familiares, 

tornou-se conhecida a partir da prisão do chefe mafioso Bernardo Provenzano, da 

Cosa Nostra, em razão dos escritos encontrados em seu refúgio. Pizzini, assim, 

passou a corresponder aos bilhetes nos quais os chefes mafiosos ditam ordens 

ou comunicados aos demais membros de seu grupo.170 

 

Mais uma vez constatamos essa realidade no tocante ao Primeiro 

Comando da Capital, que possui a cúpula do seu comando recolhida em cárceres 

e, depois do incremento do emprego das interceptações como ferramenta de 

combate à criminalidade organizada, passou a fazer uso dos contatos pessoais 

para a transmissão das informações aos comparsas de outras unidades prisionais 

e aos soltos no ambiente extramuros (porém, não foram constatados relatos de 

ocorrência, na Itália, da espúria utilização de aparelhos celulares no ambiente 

interno de presídios, como ferramenta para o controle de atividades delituosas). 

 

O emprego dessa técnica de comunicação não se circunscreve à cúpula 

do Primeiro Comando da Capital, conforme acima demonstrado na realidade do 

seu antecedente histórico correlato nacional, o Comando Vermelho, e chegou a 

ser retratada no ambiente cinematográfico no filme Salve Geral, de 2009, dirigido 

por Sergio Rezende.171 Contudo, no final do ano de 2016, a estratégia do Primeiro 

Comando da Capital de disseminação das ordens da cúpula por meio de 

interpostas pessoas que coletavam as informações pessoalmente, no caso 

específico, advogados, foi revelada com a deflagração da “Operação Ethos”, em 

22 de novembro de 2016, decorrente do trabalho da polícia civil e do Ministério 

Público da região de Presidente Prudente, que redundou no oferecimento de 
                                                           
170  DINO, Alessandra. Op. cit., p. XIX). 

171 A advogada Lúcia (personagem vivida pela atriz Andréa Beltrão) foi contratada por “Ruiva” 
(personagem de Denise Weinberg e responsável pelo gerenciamento das ordens da facção no 
ambiente externo ao presídio) para levar comunicados do mundo exterior até integrante da cúpula 
recolhido em presídio de segurança máxima, bem como para coletar dele as ordens e replica-las. 
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denúncia em face de cinquenta e quatro pessoas, entre elas diversos advogados 

e integrantes da cúpula da facção (até o início de novembro de 2017, dezesseis 

advogados tinham sido condenados, em primeira instância, pelo delito de integrar 

organização criminosa)172. A investigação demonstrou a existência, no âmbito 

dessa facção criminosa, uma célula funcional “jurídica”, denominada “sintonia dos 

gravatas”, formada a partir da cooptação de advogados. 

 

 

2.2.8. A simbiose com o poder público. 
 

Outra característica do fenômeno mafioso é simbiose com órgãos 

públicos, por meio do alastramento da corrupção, uma constante infeliz na história 

italiana desde a época monárquica pós-unitária até os dias atuais, marcada pela 

procura constante da impunidade por parte dos integrantes das associações 

mafiosas.173 

 

No tocante ao PCC, ações de repressão que identificaram tentativas de 

alastramento para o interior das instituições públicas (ainda em fase de 

estruturação inicial e por meio de situações específicas, se comparadas com os 

padrões de intrusão mafiosos no poder público174), especialmente por meio da 

                                                           
172 Nesse sentido: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17137319&id_grupo=118; 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17168346&id_grupo=118; e 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17762215&id_grupo=118, 
acesso em 02.11.2017. De acordo com a investigação, esta célula funcional ficava responsável 
pelo comando de pagamentos de propinas a agentes públicos e integrantes do Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe), em troca da captação de informações 
privilegiadas dentro desse conselho e da geração de delações de violação de direitos humanos 
objetivando desestabilizar a segurança pública do Estado. 

173 PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JR, Paulo José da. Op. Cit., p. 16. “Isso constitui a 
demonstração visível do prestígio do homem de honra, testemunhando sua capacidade de 
condicionar a atividade do Estado. Como foi afirmado justamente pela Comissão Antimáfia, em 
recente documento no qual enfrentou essa problemática: ‘Razões precisas de caráter histórico e 
político favoreceram há mais de um século as relações da Cosa Nostra com os poderes públicos, 
atribuindo-lhes específica e reconhecida função política, permitindo-lhe desempenhar um papel de 
sustentáculo a experiências políticas, a partidos e a homens políticos’” (PELLEGRINI, Angiolo; 
COSTA JR, Paulo José da. Op. Cit., p. 16). 

174 “O PCC, por exemplo, também se infiltra no poder público, porém, aparentemente, somente em 
níveis mais baixos. Nisso ele se distingue dos grupos econômicos fortes (Carlinhos Cachoeira, 
Siemens, Alston, por exemplo), que contam com raízes profundas no poder público, envolvendo 
políticos, partidos políticos, juízes, fiscais, policiais etc.” (GOMES, Luiz Flávio. Criminalidade 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17137319&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17168346&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17762215&id_grupo=118
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corrupção policial como forma de “proteção” ao desenvolvimento do “progresso”, 

ou seja, o tráfico de drogas da facção criminosa. Cite-se, como exemplo, 

investigação realizada no âmbito do Ministério Público, pelo GAECO núcleo 

Campinas, pela qual se apurou que integrantes da liderança regional do Primeiro 

Comando da Capital seriam auxiliados por outra organização criminosa 

comandada por investigador de polícia do Departamento Estadual de Prevenção 

e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que avisava a respeito de operações 

policiais que seriam realizadas, inclusive na região central da capital conhecida 

vulgarmente por “Cracolândia”, e repassava drogas apreendidas para 

disseminação pela facção criminosa.175 

 

Nesse contexto de simbiose com o poder público, é possível, ainda, a 

partir do contraponto da realidade mafiosa com aquela verificada no ambiente de 

dominação das facções criminosas brasileiras externo aos presídios, identificar 

                                                                                                                                                                                
Econômica Organizada. Disponível em 
http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx, 
acesso em 30.05.2017). 

175 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro
/Opera%C3%A7%C3%A3o%20Tormenta%20tem%20como%20alvo%20integrantes%20do%20PC
C, acesso em 02.11.2017. Citam-se, também: investigação criminal da região de Sorocaba, na 
qual, como decorrência de mandados expedidos após o recebimento de denúncia, no dia 8 de 
fevereiro de 2017 foram presos dez integrantes da Guarda Civil de Ibiúna, ficando outros dois 
foragidos, em razão de agirem em conluio com membros do PCC, protegendo os pontos de tráfico 
espalhados pela cidade em troca do pagamento de propina (disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_fevereir
o/Opera%C3%A7%C3%A3o%20foi%20realizada%20em%20conjunto%20com%20a%20Pol%C3
%ADcia%20Civil, acesso em 02.11.2017); outra na região do Vale do Paraíba, deflagrada no dia 
29 de janeiro de 2017, na qual foram identificadas três associações criminosas distintas, que se 
relacionavam, destinadas à exploração do narcotráfico e lideradas por integrantes do PCC, tendo 
sido descoberto que pelo menos oito policiais civis de Taubaté estabeleceram esquema de 
arrecadação de propina dos traficantes em troca de proteção, e que, no exercício de suas funções, 
teria cometido extorsões e forjado flagrantes (disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_marco/
Oito%20policiais%20civis%20tamb%C3%A9m%20foram%20denunciados%20por%20associa%C3
%A7%C3%A3o%20criminosa, acesso em 02.11.2017); e, também, na região de São José dos 
Campos, como resultado de outra investigação, no final de 2017 trinta policiais civis foram 
denunciados em razão de terem montado esquema de cobrança de propina de traficantes de 
entorpecentes (disponível em http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/bom-dia-
vanguarda/videos/v/mp-denuncia-30-policiais-civis-por-envolvimento-com-trafico-em-sao-
jose/6310842/, acesso em 02.12.2017). 

http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20Tormenta%20tem%20como%20alvo%20integrantes%20do%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20Tormenta%20tem%20como%20alvo%20integrantes%20do%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20Tormenta%20tem%20como%20alvo%20integrantes%20do%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_fevereiro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20foi%20realizada%20em%20conjunto%20com%20a%20Pol%C3%ADcia%20Civil
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_fevereiro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20foi%20realizada%20em%20conjunto%20com%20a%20Pol%C3%ADcia%20Civil
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_fevereiro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20foi%20realizada%20em%20conjunto%20com%20a%20Pol%C3%ADcia%20Civil
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_marco/Oito%20policiais%20civis%20tamb%C3%A9m%20foram%20denunciados%20por%20associa%C3%A7%C3%A3o%20criminosa
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_marco/Oito%20policiais%20civis%20tamb%C3%A9m%20foram%20denunciados%20por%20associa%C3%A7%C3%A3o%20criminosa
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_marco/Oito%20policiais%20civis%20tamb%C3%A9m%20foram%20denunciados%20por%20associa%C3%A7%C3%A3o%20criminosa
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/bom-dia-vanguarda/videos/v/mp-denuncia-30-policiais-civis-por-envolvimento-com-trafico-em-sao-jose/6310842/
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/bom-dia-vanguarda/videos/v/mp-denuncia-30-policiais-civis-por-envolvimento-com-trafico-em-sao-jose/6310842/
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/bom-dia-vanguarda/videos/v/mp-denuncia-30-policiais-civis-por-envolvimento-com-trafico-em-sao-jose/6310842/
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vertente de controle populacional ilícito pouco combatido em nossa atualidade: a 

dominação eleitoral.176 

 

Sendo corretas as conclusões anteriores, havendo dominação social pelo 

PCC em áreas nas quais há rarefação estatal de políticas públicas, é crível a 

possibilidade de emprego de opressão e interferência para o direcionamento de 

votos aos candidatos vinculados aos interesses da facção. Da dominação social 

decorre a dominação eleitoral, conforme atesta a seguinte narrativa extraída de 

relatos de um dos mais famosos colaboradores da Justiça italiana, Tommaso 

Buscetta, os quais forneceram significativos exemplos dos auxílios prestados 

pelas várias famílias mafiosas da província de Palermo aos candidatos 

favorecidos pela Cosa Nostra durante as campanhas eleitorais: 

 

Cada família era responsável por recolher os votos do próprio bairro de 
forma simples e rápida: era suficiente – explicou o colaborador de 
justiça – que o chefe da máfia da área andasse pelas ruas do bairro de 
braços dados com o candidato que pretendia promover, quem sabe o 
acompanhando para tomar café num bar local. Era importante que 
todos os vissem juntos: não era preciso fazer comícios, porque aquele 
único gesto representava uma clara indicação aos eleitores do distrito, 
os quais, sem outras solicitações, compreendiam e expressariam seu 
voto em favor do “amigo dos amigos”, isto é, do amigo dos homens de 
honra. A força coercitiva desse ostensivo domínio do território era tão 
elevada que as famílias mafiosas, garante Buscetta, conseguiriam até 
fazer uma estimativa prévia dos votos do bairro, antes mesmo das 
eleições.177 

                                                           
176 Com relação à realidade italiana, STANISLAO RINALDI destaca a cumplicidade para fins eleitorais 
de parte do mundo político para com o poder mafioso, pela sua capacidade de controle de votos: 
“o êxito de inteiras facções dos partidos do governo no precedente sistema político italiano – 
anterior ao processo das “mãos limpas” – não teria sido possível sem este pacto com o poder 
mafioso, que obteve, em retribuição, amplas garantias de imunidade ao longo de décadas” (op. 
cit., p. 1003). E ROBERTO SAVIANO, por meio de dados colhidos de entrevista feita com Maurizio 
Prestieri, chefe mafioso colaborador da justiça italiana, retrata como a Camorra realiza o controle 
eleitoral, descrevendo como foi a responsável pela eleição de Alfredo Cicala para prefeitura de 
Melito, para tanto empregando o dinheiro do narcotráfico dos Di Lauro-Prestieri e administrando o 
pleito eleitoral, de um lado, pela intimidação, e por outro, pelo consenso obtido com um simples 
escambo (op. cit., p. 139-147). 

177 DINO, Alessandra. Op. cit., p. 7-8. A mesma autora cita experiência relatada, em 1995, por 
outro colaborador da Justiça italiana, Tullio Cannela: “Às vésperas das eleições, as lideranças 
locais da organização mafiosa escolhem o candidato a ser votado e movimentam pelo bairro as 
indicações de voto. O candidato pode até nunca ter comparecido na circunscrição eleitoral, antes 
ou depois das eleições, por ele – explica Canella – não precisa andar pelo bairro para agradecer 
aos eleitores. Sua obrigação é um só: ‘prestar seus respeitos a quem é devido’, isto é, aos 
homens de honra que promoveram sua candidatura e determinaram sua eleição” (idem, p. 10). 
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Na seara de identificação dessa ilícita prática de dominação sócio eleitoral 

constata-se insípida atuação dos órgãos de persecução paulistas. Essa 

constatação ganha enorme relevância e, em consequência, preocupação, se 

considerarmos a história das tradicionais máfias italianas, que tem como um dos 

principais elementos de identificação fenomenológica o desenvolvimento de 

estratégias de intrusão nos poderes constituídos como forma de assegurar o 

atingimento dos seus intuitos ilícitos.178 E, em razão da similitude de controle 

social empregado pelas facções criminosas brasileiras, é crível que a mesma 

estratégia de intrusão nos poderes constituídos esteja sendo desenvolvida, sem, 

porém, até o momento, ter sido constatada e reprimida pelo Estado. Para que 

esse quadro se reverta, a única solução é integração de ações e de dados entre a 

Justiça Eleitoral e os órgãos de persecução criminal, objetivando estratégias 

preventivas para um maior controle dos candidatos e das ilícitas aproximações 

das facções criminosas. 

 

 

2.2.9. Aprendizado com o passado (ainda presente) mafioso. 
 

A pretensão de tentar correlacionar aspectos gerais do fenômeno 

mafioso, concernentes às técnicas empregadas para consolidação da dominação 

territorial, social e política, à realidade do Primeiro Comando da Capital, foi a 

demonstração da imprescindibilidade de voltarmos os olhos ao passado (ainda 

infelizmente presente) para dele extrairmos o conhecimento necessário não 

apenas para o enfrentamento das graves práticas delituosas experimentadas pela 

nossa sociedade em decorrência da atuação dessa facção, mas, também, para a 

concretização de medidas efetivas para a neutralização da sua avassaladora 

expansão e para a prevenção social capaz de, pelo menos, reverter o fascínio por 

ela provocado. 

                                                           
178 “Essa conexão apresentou-se, tradicionalmente, segundo o esquema típico dos favores 
recíprocos. Os mafiosos, graças à influência exercida sobre populações, desempenhavam o papel 
de grandes eleitoras, capazes de orientar o voto em direção àqueles candidatos de sua 
predileção. Os políticos, por sua vez, recambiavam, seja concedendo fácil acesso aos recursos 
públicos, seja garantindo impunidade e favores de várias espécies” (PELLEGRINI, Angiolo; 
COSTA JR, Paulo José da. Op. cit., p. 16). 
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Nesse sentido, uma experiência italiana de enorme êxito no refreamento 

do custo-benefício das atividades mafiosas foi (e ainda é) a luta contra os 

patrimônios ilícitos. Considerando que o principal elemento motivador das práticas 

criminosas tanto pelas organizações mafiosas, quanto pelo Primeiro Comando da 

Capital, é a ambição pela conquista de bens e dinheiro, o desenvolvimento de 

ações constritivas do produto auferido com as práticas delituosas é medida capaz 

de reduzir a percepção a respeito da viabilidade dessa opção de 

“empreendedorismo”.179 

 

No entanto, nota-se que as iniciativas persecutórias criminais brasileiras 

ainda têm muito a avançar. De fato, raras são as ações estatais exitosas no 

tocante à identificação e constrição do dinheiro decorrente das ações do Primeiro 

Comando da Capital, em especial aquele vinculado à cúpula da facção,180 sendo 

que os trabalhos mais comuns referem-se a bloqueios de contas bancárias181 

empregadas para depósitos de valores decorrentes da venda de entorpecentes e 

para a posterior ocultação desses ganhos, e de apreensões de bens e dinheiro 

encontrados nas mãos daqueles que não alcançaram o patamar superior 

decisório na estrutura funcional da organização.182 

                                                           
179 Como reflexo da movimentação estatal de endurecimento no enfrentamento ao fenômeno 
mafioso, houve modificações na legislação italiana específica à lavagem de capitais, destacando-
se a inversão do ônus da prova da licitude dos bens, depois de comprovada a vinculação às 
questões da máfia e em razão da falta de conformidade entre o que foi ostentado e aquilo que se 
declarou ao Estado, como explica VINCENZO MILITELLO: “se cambia el paradigma de referencia para 
fundamentar el secuestro y la confiscación bajo el nuevo principio de la imposibilidad de demostrar 
la licitude de la riqueza disponible por parte del mismo sujeto que la tiene. Esta nueva 
configuración, de indudable eficacia en la lucha contra las riquezas ilícitas, además pone de 
relieve – al menos en Derecho penal – un problema de carga de la prueba, que en tal modo se 
invierte a cargo del imputado” (op. cit., p. 133). 

180 Entre as expressões comunicativas empregadas pelo Primeiro Comando da Capital identificou-
se o termo “mineral”, designativo do dinheiro da cúpula da facção que corresponderia a um milhão 
de reais. 

181 LUIZ ROBERTO UNGARETTI DE GODOY cita dados do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF) da época da megarrebelião de 2006, afirmando que aquele órgão do Poder 
Executivo Federal apurou, entre o mês de novembro de 2005 e setembro de 2006, que a facção 
movimentou pelo menos 36,6 milhões no sistema financeiro, bem como identificou um grande 
crescimento na sua movimentação, que passou para a cifra dos 63 milhões de reais, entre os 
meses de novembro de 2005 a julho de 2007, por meio de 686 contas correntes (op. cit., p. 104). 

182 Considerando que a maior parte da cúpula da facção ainda se encontra custodiada, é lógica a 
constatação de que há o distanciamento do capital ilícito das mãos do real proprietário e a sua 
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Ainda no contexto do atingimento ao capital ilícito, destaca-se outra 

experiência italiana a ser copiada em nosso país: o valor simbólico das 

reutilizações dos bens constritos para fins sociais. Essa medida, considerada de 

enorme relevo pelas autoridades italianas,183 segundo VINCENZO MILITELLO, 

decorre da estratégia de aproveitamento do ativo patrimonial sem os retirar do 

tráfego econômico, somente os eliminando da instrumentalidade dos fins ilícitos 

com a recondução aos fins socialmente úteis e vinculados à comunidade, o que 

representa um forte sinal de reafirmação positiva da autoridade do Estado, ao 

restituir a ela aquilo que tinha sido subtraído com intimidação e violência.184 ENZO 

CICONTE, depois de ponderar que o enriquecimento rápido e a conquista de poder 

social são as duas fontes de fomento ao ingresso nas associações mafiosas, 

reconhece a imprescindibilidade de retirada do patrimônio ilícito e reversão para a 

comunidade, pois, além de dinamitar as bases financeiras da máfia, ostenta 

enorme simbolismo aos jovens, que recebem a mensagem de que aquela 

conquista patrimonial foi mera ilusão.185 

 

Um olhar mais atento às vítimas da criminalidade organizada também é 

reclamado. Tal experiência veio concretizada, pelo menos no plano normativo, na 

Itália, com as intervenções de apoio econômico às vítimas de extorsões mafiosas 

                                                                                                                                                                                
alocação na custódia de terceiros com a consequente ocultação da origem, estratégia que no 
mínimo permite o reconhecimento das duas primeiras fases da lavagem de capitais e revela um 
concurso de pessoas passível de responsabilização criminal. 

183 Conforme palestras proferidas no curso Lotta al Crimine Organizzato, realizado de 2 a 12 de 
maio de 2016, na Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, Itália. 

184 MILITELLO, Vincenzo. Op. cit., p. 133. 

185 Conforme raciocínio desenvolvido pelo professor e historiador ENZO CICONTE na palestra 
proferida no dia 3 de maio de 2016, acima já referida, no curso Lotta al Crimine Organizzato, 
realizado de 2 a 12 de maio de 2016, na Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, 
Itália. No mesmo curso, no dia 10 de maio de 2016, na palestra intitulada Apreensão de bens, 
apreensão preventiva, a utilização de bens apreendidos e a agência de bens apreendidos, DAVIDE 

FRANCO, comercialista especialista em busca e apreensão de bens, e o advogado responsável 
pelo departamento jurídico da Agenzia Nazionale per i beni confiscati, LUCA D´AMORE, foram 
exibidos exemplos de boas administrações de bens constritos, destinados a questões sociais e 
estatais, como uma mansão atribuída a uma cooperativa para acolhida de crianças e outra, que 
era de propriedade de Salvatore Riina (“Totò Riina”), destinada a ser quartel dos Carabinieri 
(exemplo simbólico do sucesso do enfrentamento à máfia, pois, agora, é o Estado que está 
usando o bem). 
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(lei 1999/44) e com a instituição do fundo de solidariedade às vítimas de delitos 

de tipo mafioso (lei 1999/512).186 

 

E, com a mesma convicção demonstrada por VINCENZO MILITELLO ao 

assegurar que a vinculação entre a antimáfia institucional e a social corresponde 

ao modo de assegurar o melhor dos êxitos em esforços na luta contra a máfia,187 

autoridades italianas reconheceram que, sem prejuízo da continuidade do 

trabalho de persecução criminal desenvolvido, em especial pela Procuradoria 

Nacional Antimáfia, a repressão criminal não é a única forma de combate à 

realidade mafiosa; há a necessidade de abordagem de questões culturais, a 

demonstração dos malefícios sociais da máfia, a inserção, na população, da 

presença da proteção do Estado, e a demonstração de que a pregação mafiosa a 

respeito do curto caminho para o alcance das riquezas, trilhado pelo 

empreendimento de infrações penais, não é lucrativo, em especial em face da 

realidade normativa italiana, que permite a ampla constrição de bens ilícitos.188 

 

Também aqui no Brasil deve-se desenvolver tal conclusão, sem 

esmorecer no enfrentamento criminal, porém, lutando contra a sedimentação 

“intelectual” da cultura da criminalidade organizada, com o aumento da presença 

do Estado nas comunidades mais afetadas, pela demonstração de boas práticas 

e do respeito à população que nelas reside. 

 

 

 

                                                           
186 MILITELLO, Vincenzo. Op. cit., p. 131. 

187 Idem, p. 134. 

188 Nesse sentido foram as falas finais de MAURIZIO DE LUCIA, então Procurador Nacional Antimáfia 
Substituto, em sua palestra intitulada “Procuradoria Nacional Antimáfia”, de VITO CALVINO, então 
Coordenador da Polícia da Agência Antimáfia, em palestra nominada “As Investigações da 
Polícia”, e de ENZO CICONTE, historiador e ex-integrante da Comissão Parlamentar Antimáfia, em 
palestra intitulada “História das Organizações Criminosas”, esta proferida no dia 3 de maio de 
2016, e as duas primeiras proferidas no dia 4 de maio de 2016, na terceira edição do curso 
intensivo Lotta al Crimine Organizzato, realizado de 2 a 12 de maio de 2016, na Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, em Roma, Itália. 
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2.3. A evolução tecnológica das comunicações, o desenvolvimento organizacional 
do Primeiro Comando da Capital e as consequentes colisões de direitos 
fundamentais. 
 

As últimas décadas são identificadas como palcos de profundas mutações 

comportamentais, culturais e políticas que, consequentemente, ocasionaram 

significativos reflexos no contexto jurídico-criminal pátrio. Entre os diversos 

elementos ensejadores dessa mutabilidade social há enorme destaque para as 

inovações tecnológicas, em especial aquelas que propiciaram o vertiginoso 

alastramento global das comunicações. Nesse sentido, além do desenvolvimento 

da comunicação telefônica, que passou a ser empregada por meio de aparelhos 

portáteis (celulares), com a internet surgiram novos meios de comunicação 

telemática189, como e-mail, MSN, Orkut, Facebook, Skype, whatsapp etc), que 

fazem uso das Tecnologias da Informação e Comunicações, conhecidas 

internacionalmente pela sigla TIC.190 

 

Como consequência de toda a evolução tecnológica na área das 

comunicações, o homem atual imiscuiu-se no seguinte paradoxo social: apesar do 

vertiginoso incremento quantitativo do exercício da sua comunicabilidade (uma 

das atividades pelas quais é reconhecido como ser humano), em razão das 

                                                           
189 De acordo com o professor de comunicação social ROGÉRIO RODRIGUES DE VARGAS, da 
Universidade Federal do Pama (campus Itaqui/RS), telemática é o conjunto de tecnologias da 
informação e da comunicação, resultande da junção entre os recursos das telecomunicações 
(telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas etc.) e da informática (computadores, periféricos, softwares 
e sistemas de redes), que possibilitou o processamento, a compressão, o armazenamento e a 
comunicação de grandes quantidades de dados em curto prazo de tempo, entre usuários 
localizados em qualquer ponto do planeta. E pode ser definida como “a área do conhecimento 
humano que reúne um conjunto e o produto da adequada combinação das tecnologias associadas 
à eletrônica, informática e telecomunicações, aplicados aos sistemas de comunicação e sistemas 
embarcados e que se caracteriza pelo estudo das técnicas para geração, tratamento e 
transmissão da informação, na qual estão preservadas as características de ambas, porém 
apresentando novos produtos derivados destas” (VARGAS, Rogério Rodrigues de. UESC 
Comunicação Social (Telemática). Disponível em http://slideplayer.com.br/slide/1768769/, acesso 
em 21.09.2017). 

190 Explica FERNANDO DAVARA que “desde un punto de vista excesivamente estricto o material el 
acrónimo TIC hace referencia a las tecnologias de la información y las comunicaciones, es decir 
auellas que sirven para gestionar, almacenar, difundir, etc., información y para comunicar y 
transmitir esta, recurriendo a estas siglas para expresar de forma genérica la convergencia de 
ambas tecnologias” (DAVARA, Fernando. Las TIC y las amenazas a la seguridad nacional: 
ciberseguridad. In: GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis; CUERDA ARNAU, María Luisa (Dir.). Nuevas 
amenazas a la Seguridad Nacional: terrorismo, criminalidad organizada y tecnologias de la 
información y la comunicación. Valência: Tirant lo blanch, 2013, p. 145-160, p. 147). 

http://slideplayer.com.br/slide/1768769/


119 

 

facilidades geradas pelo pronto uso das comunicações telemáticas, vivencia um 

processo de desumanização, marcada pelo distanciamento físico de outros seres 

humanos.191 

 

Ocorre que, no âmbito do desenvolvimento de estratégias necessárias 

para a concretização de intuitos delituosos, o afastamento corpóreo entre os 

agentes executores do delito não é fator impeditivo às práticas infracionais. Pelo 

contrário, se considerado o reconhecimento, na criminalidade organizada 

moderna, da necessidade de ocultação da identidade do “homem de trás”, do 

“mentor intelectual” da teia delituosa, do “chefe” da organização, a ausência de 

contato físico entre ele e o executor material é circunstância propiciadora da 

concretização das finalidades ilícitas associativas dos agrupamentos de pessoas. 

 

Nesse contexto, conforme pontuado em outro trabalho,192 nota-se que o 

homem acompanhou o desenvolvimento tecnológico e passou a empregar as 

novas formas de comunicação às práticas criminosas, o que levou a criminalidade 

a um nível organizacional nunca antes visto.193 De fato, a diversidade dos meios 

de comunicações permite aos interlocutores trocas de informações com enorme 

                                                           
191 “A internet, que veio a modificar os mais simples hábitos humanos, permite que qualquer um 
veja e se comunique com o vizinho em frente à sua janela que permanece mergulhado no seu 
computador, pelo que se observa que a proximidade cibernética deu lugar ao distanciamento 
físico-existencial” (SILVA, Ricardo Sidi Machado da. A interceptação das comunicações 
telemáticas no processo penal. 2014. 266 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo. São Paulo: 2014, p. 11). 

192 SANTA TERRA JUNIOR, João et al. Manual Prático de Enfrentamento ao Crime Organizado. 
In: Ministério Público do Estado de São Paulo, Centro de Apoio Operacional Criminal. Manuais de 
atuação criminal especializada: manual geral & Promotorias Especializadas – volume 2. São 
Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2014, p. 79-152, p. 109-110. 

193 Afirma MARÍA LUISA CUERDA ARNAU que o se ciberespaço nos serve para nos relacionar de 
maneira rápida e para facilitar a transmissão de informação e de cultura, é também o cenário 
delitivo que melhor simboliza a criminalidade do século XXI e que, “sin embargo, la tecnología no 
es sólo fuente de progreso sino que su uso convergente y, en gran medida, anónimo abre la 
puerta a modalidades de ataque hasta ahora insospechados y de alcance mundial”, 
exemplificando com o uso, pelas organizações terroristas e pelo crime organizado, do 
desenvolvimento tecnológico para recrutamento de membros, obtenção de recursos, execução de 
atentados e multiplicação dos impactos de suas ações, o que representa a criação de novos riscos 
em velhos cenários (CUERDA ARNAU, María Luisa. Intervenciones prospectivas y secreto de las 
comunicaciones. Cuestiones pendientes. In: GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis; ________________ 
(Dir.). Nuevas amenazas a la Seguridad Nacional: terrorismo, criminalidad organizada y 
tecnologias de la información y la comunicación. Valência: Tirant lo blanch, 2013, p. 103-143, p. 
105-107 e 141). 
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rapidez e representam, hoje, importantes ferramentas para o fomento da 

criminalidade organizada e da impunidade dos líderes e mentores de grupos 

criminosos, afinal, passou a não ser mais necessário o contato pessoal entre os 

“chefões” e seus “funcionários” delituosos: as ordens chegam aos executores das 

práticas criminosas por meio da telefonia celular ou da comunicação telemática.194 

 

O atingimento, pela criminalidade organizada, desse nível organizacional 

avançado em decorrência do uso ilícito de novas tecnologias da comunicação 

vem ocasionando efetivos entraves ao desenvolvimento das atividades 

persecutórias em todo o globo, dos quais os Estados não conseguem se 

desvencilhar. E o reconhecimento da dificuldade de contorno desses obstáculos 

persecutórios ficou materializada com a inserção, em 2010, dos artigos 570 bis e 

570 ter, no Código Penal da Espanha, que tipificam os crimes de participação em 

organização criminosa e em grupo criminoso, respectivamente, estabelecendo, 

para os dois delitos (artigo 570 bis, 2, c, e, artigo 570 ter, 2, c), que as penas 

previstas devem ser aumentadas pela metade superior quando a organização ou 

o grupo criminoso esteja formado por um elevado número de pessoas, disponha 

de armas ou instrumentos perigosos e disponha de meios tecnológicos 

avançados de comunicação ou transporte que, por suas características, 

resultem especialmente aptos a facilitar a execução dos delitos ou a 

impunidade dos culpáveis.195 

                                                           
194 RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA pondera que até mesmo a “criminalidade comum” foi 
beneficiada com a evolução tecnológica: “Os criminosos comuns, ou seja, aqueles que atentam 
contra bens jurídicos outros que não os cibernéticos, naturalmente, também não ficaram alheios 
aos avanços da tecnologia da informação e comunicação, tendo-se beneficiado com o salto 
qualitativo que lhes proporcionou essa evolução” (SILVA, Ricardo Sidi Machado da. Op. cit., p. 
10/11). 

195 “Articulo 570 bis. (...) 2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando la organización: (...) c) disponga de medios tecnológicos avanzados de 
comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar 
la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.” (disponível no sítio “Gobierno de 
España, Ministerio de La Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado”, em https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, acesso 
em  08.11.2017). CATY VIDALES RODRÍGUEZ, ao analisar essa espécie de causa de aumento de 
pena, apresenta, em resumo, as seguintes ponderações: a melhor interpretação para o termo 
“avançado” é a que o identifica com inovação, novidade, vanguarda e, em consequência, que tais 
meios fiquem reservados a um restrito círculo de usuários, sem estarem ao alcance da maior parte 
das pessoas, diferente do que ocorre com aquelas já não tão novas tecnologias; trata-se de 
construção normativa que contempla expressão ofensiva ao princípio da legalidade, uma vez que 
o legislador delegou ao magistrado a valoração daquilo que é passível de subsunção ao termo 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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E a análise da trajetória expansiva territorial, humana e social do Primeiro 

Comando da Capital, em especial depois das rebeliões de 2001, revela que o 

emprego de novas tecnologias da comunicação foi essencial para o atingimento 

do patamar de uma “organização empresarial ilícita”.196 

 

CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS afirma que a difusão dos aparelhos celulares 

e dos minúsculos chips no interior dos presídios ocupa um lugar central para a 

compreensão das condições que presidiram a expansão do PCC e da forma 

como se deu esse processo. Explica a autora que tais aparelhos ostentam 

verdadeiro “potencial de perigo”,197 uma vez que, por meio deles, as barreiras 

materiais dos muros dos presídios são rompidas, sendo concretizada a 

articulação dos presos e o planejamento de atividades e ações coletivas, com a 

interligação de indivíduos localizados em pontos diferentes do espaço para o 

                                                                                                                                                                                
“avançados” (ainda que considere que o legislador contava com limitadas opções para regular 
uma realidade na qual os avanços são produzidos com uma velocidade vertiginosa); possibilita 
incremento da responsabilidade penal individual em atenção a fatores que podem ter pouco ou 
nada que ver com uma reprovação pessoal; ainda que considerando que, atualmente, as 
organizações criminais são dotadas de mais e melhores meios tecnológicos que as forças de 
segurança, a escassez de meios ou as dificuldades probatórias não podem representar 
fundamento para a elevação das sanções penais; e que o incremento punitivo motivado pela mera 
disposição do meio tecnológico avançado pela organização criminosa é incompatível com o direito 
à presunção de inocência (VIDALES RODRÍGUEZ, Caty. Delincuencia organizada y medios 
tecnológicos avanzados: el subtipo agravado previsto en relación con organizaciones y grupos 
criminales. In: GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis; CUERDA ARNAU, María Luisa (Dir.). Nuevas 
amenazas a la Seguridad Nacional: terrorismo, criminalidad organizada y tecnologias de la 
información y la comunicación. Valência: Tirant lo blanch, 2013, p. 489-505). 

196 Conforme afirmado pelo ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ANTÔNIO 

FERREIRA PINTO, em entrevista concedida à revista Carta Capital, publicada em maio de 2014: “O 
grande desafio é o celular. O sentido da pena privativa de liberdade, de tirar aquele indivíduo que 
revela periculosidade do convívio social ficou pela metade. Com o celular, ele tem contato com o 
crime organizado aqui fora e tem instrumentos para amedrontar e aterrorizar. É o que fez eles 
terem um controle aqui fora. Você acha que alguém vai trabalhar para eles por idealismo? É 
porque sabe que, se não seguir as normas, a família vai ser morta ou ele vai ser morto. Hoje a 
facção fatura por mês R$ 8 milhões. Isso eles conversam que nunca teve numa situação tão boa. 
Dizem “tiraram a Rita da rua” (a Rita é a Rota), diminuíram as interceptações e, de “quatro real 
grande, o progresso passou para oito”. É uma empresa de grande porte, sem encargo social, sem 
nada” (PINTO, Antônio Ferreira. O Estado não pode abrir mão de sua autoridade. Revista Carta 
Capital. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ferreira-pinto-201co-estado-nao-
poe-abrir-mao-de-sua-autoridade201d-6255.html, acesso em 29.01.2016, p. 5). 

197 A respeito da periculosidade do aparelho celular no sistema carcerário: ““O celular dentro da 
cadeia é mais perigoso do que 10 fuzis na rua”, disse o delegado chefe do Deic, Godofredo 
Bittencourt. Passados 13 anos da criação do PCC e cinco da megarrebelião de 2001, os celulares 
continuavam entrando nas cadeias com facilidade” (SOUZA, Fátima. PCC, a facção. Rio de 
Janeiro: Record, 2007, p. 297). 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ferreira-pinto-201co-estado-nao-poe-abrir-mao-de-sua-autoridade201d-6255.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ferreira-pinto-201co-estado-nao-poe-abrir-mao-de-sua-autoridade201d-6255.html
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estabelecimento de relações de todos os tipos entre os reclusos e a sociedade 

livre. Lembra, contudo, que foi somente após a primeira megarrebelião do sistema 

carcerário, de 2001, que as autoridades públicas passaram a reconhecer a 

“periculosidade” dos aparelhos celulares e intensificar a fiscalização para 

apreensões, política repressiva que acarretou a elevação do preço de tais objetos 

no interior do cárcere, “o que expressa claramente a importância do aparelho na 

manutenção da organização e das atividades ilícitas que muitos presos mantêm 

em pleno funcionamento a distância, fora da cadeia”.198 

 

A importância do sistema de comunicação entre os líderes da facção e os 

responsáveis pelo cumprimento das ordens no ambiente externo ao cárcere é 

maximizada se forem considerados todos os fatores exigidos para o sucesso das 

dezenas de rebeliões que simultaneamente se repetiram em 2006 nos 

estabelecimentos prisionais paulistas, seguidas da eclosão de generalizados 

ataques em distintas localidades e contra esparsos e diversos alvos: sem a célere 

transmissão das informações e dos comandos da cúpula seria impossível 

organizar, com tanto êxito, tais ações ilícitas.199 

 

Até no contexto histórico do Primeiro Comando da Capital os celulares 

tiveram papel fundamental.200 

                                                           
198 DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 94-95.  

199 Essa percepção a respeito da correlação do uso dos aparelhos celulares no interior do cárcere 
com o desenvolvimento das atividades do Primeiro Comando da Capital amparou voto do Ministro 
LUIZ EDSON FACHIN, no julgamento, pelo plenário do STF, da ADI 5356/MS, ao transcrever: “A 
articulação e o planejamento necessários aos eventos protagonizados pelo PCC em 2001 e em 
2006, a sua estruturação e o gerenciamento econômico e político por ele efetivado, só se fizeram 
possíveis a partir da existência de uma tecnologia como a telefonia celular, desdobrada em outros 
recursos, como as centrais telefônicas clandestinas utilizadas para realização de conferências 
entre seus integrantes” (DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC: hegemonia nas prisões e monopólio 
da violência, p. 96). No mesmo sentido, SÉRGIO ADORNO e FERNANDO SALLA asseveram que o 
emprego de aparelhos celulares e de centrais telefônicas foi essencial para que, nas rebeliões e 
nos ataques de 2006, as vozes das lideranças alcançassem os disciplinados e obedientes 
“funcionários” do PCC, o que revelou a capacidade de controle desses eventos pela organização, 
pela expedição de ordens de execução e de determinações de suspensão de ações, que 
possibilitaram  negociações com o governo (ADORNO, Sérgio; SALLA, Fernando. Criminalidade 
organizada nas prisões e os ataques do PCC. DOSSIÊ Crime organizado. São Paulo: USP, p. 7-
30, 2007, p. 9) 

200 “Já no final do século XX, a telefonia móvel celular, aliada às centrais telefônicas clandestinas, 
foi incorporada à comunicação entre os presos e o mundo exterior, fato esse que ocasionou um 



123 

 

 

Relata a jornalista FÁTIMA SOUZA que, graças aos aparelhos celulares que 

“Geléia” e “Cesinha” adquiriram no interior do presídio em Bangu, no Rio de 

Janeiro, mediante pagamento a funcionário daquele estabelecimento, a eles, dois 

representantes-fundadores do PCC, foi possível fomentar a união com o 

Comando Vermelho sem prejuízo da manutenção do comando das suas 

atividades ilícitas desenvolvidas em solo paulista.201 

 

JOSMAR JOZINO lembra que o serviço de telefonia do Primeiro Comando da 

Capital teve início em 1998, de maneira tímida, porém, em 2001, com o 

desenvolvimento tecnológico, em especial com o uso de centrais telefônicas 

clandestinas para a concretização de conferências telefônicas entre diversos 

“irmãos”, foi imprescindível para a transmissão das orientações das lideranças 

para os presos dos diversos estabelecimentos prisionais envolvidos na 

megarrebelião.202 

 

O problema do uso de aparelhos celulares no interior de estabelecimentos 

prisionais não é restrito à nossa administração penitenciária.203 Citando exemplos 

                                                                                                                                                                                
grande crescimento na continuidade das atividades criminosas a partir desse momento, dentro dos 
presídios, uma vez que os líderes continuavam com o seu poder de comando, agora de dentro da 
prisão” (GODOY, Luiz Roberto Ungaretti. Op. cit., p. 106). 

201 SOUZA, Fátima. Op. cit., p. 125-126. 

202 JOZINO, Josmar. Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas prisões brasileiras: quem 
manda e quem obedece no partido do crime. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 81. Afirma o autor 
que, além do Carandiru (Detenção e Penitenciária do Estado), as rebeliões de 2001 ocorreram nas 
penitenciárias de Presidente Venceslau, Campinas, Avaré I e II, Sorocaba, Hortolândia I e III, 
Mirandópolis, Iperó, Itaí, Iaras, Itapetininga, Assis, Presidente Bernardes, Pirajuí, e nos Centros de 
Detenção Provisória (CDP) do Belém, São Vicente, Tremembé I, Guarulhos II, Araraquara, 
Itirapina e Ribeirão Preto (idem, p. 80). 

203 De acordo com CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA e MAURÍCIO KUEHNE, o ingresso de aparelhos 
celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais brasileiros é um dos mais graves e 
complexos problemas que desafiam a Administração Penitenciária brasileira, em especial pelas 
consequências danosas decorrentes dessa prática, e afirmam: “Há, no jargão carcerário, vetusto 
aforismo no sentido de que: basta um celular para iniciar uma rebelião de grandes proporções. 
Aparentemente incrédula esta afirmação foi objeto de constatação ao longo dos anos, não só na 
organização e comando de rebeliões e motins, como também no planejamento de sequestros, 
extorsões e assassinatos fora do cárcere” (itálico original – FERREIRA, Carlos Lélio Lauria; 
KUEHNE, Maurício. A proibição de entrada de celular em presídio (Comentários à Lei n. 
12.012/09). Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília: Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, v. 1, n. 22, p. 199-228, 2009/2010, p. 199 e 201). 
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da Alemanha, Índia e França, de contrabandos de aparelhos celulares para o 

interior de presídios e de fugas de presos possibilitadas por comunicações 

empreendidas por tais objetos, EDILENICE PASSOS demonstra que o problema do 

uso de aparelhos celulares em presídios transcende os limites geográficos do 

nosso país. Demonstra a autora, por meio de citações a ordenamentos jurídicos 

da década passada, a preocupação de outras nações com a proibição do uso de 

celulares e a regulamentação das comunicações dos presos, citando que na 

Alemanha, na França e na Bélgica seria proibido o uso de tais aparelhos, e que 

nos Estados Unidos e na França as ligações telefônicas (por outro meio físico) 

eram possibilitadas aos presos, porém, mediante rígido controle da administração 

penitenciária com relação às identidades dos interlocutores e ao conteúdo das 

conversas.204 

 

Interceptações telefônicas desenvolvidas na última década revelaram o 

primordial papel dos aparelhos celulares para a estruturação humana, material, 

social e funcional do Primeiro Comando da Capital. Nesse sentido foram 

constatadas, por exemplo, por meio de contatos telefônicos, transmissões de 

ordens e de comunicados da cúpula, responsáveis pela manutenção da coesão 

institucional (os denominados “salves”); realizações de “julgamentos” daqueles 

que contrariaram os mandamentos da facção e determinações de aplicação de 

punições; estabelecimento de atividades e funções desempenhadas pelos 

integrantes; cadastramento de informações institucionais, como, por exemplo, 

dados identificadores de novos integrantes em decorrência dos batismos e 

listagem daqueles que estavam em dívida com a facção (o chamado “livro 

negro”); disseminações, para as população das áreas urbanas nas quais o PCC 

está sedimentado, dos regramentos responsáveis pelo domínio social, entre 

outras modalidades de informações necessárias para a concretização das 

finalidades associativas. 

 

                                                           
204 PASSOS, Edilenice. Uso de telefone celular em prisões. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo, ano 9, n. 38, p. 247-256, abril-julho de 2002, p. 250-252. 
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Porém, a mesma interceptação telefônica que tanto revelou às 

autoridades públicas no passado dados do ambiente interno estrutural e funcional 

do Primeiro Comando da Capital, hoje não ostenta similar eficiência, uma vez que 

novas tecnologias de comunicação foram absorvidas pela facção. Todas elas, no 

entanto, possuem, em comum, o mesmo elemento físico, o aparelho celular, e a 

mesma motivação, a incapacidade estatal de concretizar o monitoramento das 

comunicações mantidas por esses novos meios telemáticos, em virtude da 

dificuldade de “quebra” dos códigos de criptografia. 

 

Criptografia representa uma ferramenta de proteção das informações 

transmitidas por aparelhos de comunicação, que utiliza a premissa de 

transformação da informação inteligível em dados que agentes externos à 

comunicação não tenham capacidade de compreensão. É, portanto, uma técnica 

de codificação da informação transmitida, empregada desde a primeira metade do 

século passado para proteção de dados sigilosos de guerra por meio da histórica 

máquina alemã Enigma, criada pelo engenheiro Arthur Scherbius. Atualmente, o 

método de criptografia mais utilizado para proteção das informações telefônicas e 

telemáticas é o emprego de chaves criptográficas, que correspondem a um valor 

secreto que modifica um algoritmo com a função de codificar e decodificar os 

dados que compõem a comunicação. Para que a informação se torne 

compreensível, o agente externo, além da interceptação da comunicação, deve 

utilizar a chave correta para organizar os dados transmitidos e transforma-los na 

mensagem originalmente enviada. Com a evolução tecnológica, as técnicas de 

criptografia foram aprimoradas e houve o incremento da proteção da transmissão 

de dados pelos aparelhos telefônicos e computadores, em especial com o 

emprego de chaves criptográficas assimétricas (criptografia “de ponta-a-

ponta”).205 

                                                           
205 Mais simples, o método da chave simétrica corresponde ao emprego, pelo emissor e pelo 
receptor, de uma única chave para codificação e decodificação da informação. Já a criptografia 
assimétrica trabalha com duas chaves, uma secreta, denominada chave privada, e uma chave 
pública: o emissor cria uma chave pública e a envia ao receptor; com ela é feita a codificação da 
mensagem; para a decodificação cria-se outra chave, a privada, que é secreta (a criptografia 
assimétrica é utilizada em aplicativos de comunicação telemática atuais, a exemplo do WhatsApp). 
A respeito da criptografia: ALECRIM, Emerson. Criptografia. INFO WESTER. Disponível em:  
<http://www.infowester.com/criptografia.php>. Acesso em 03.10.2017; CASTELLÓ, Thiago; VAZ, 
Verônica. Tipos de Criptografia. Assinatura Digital, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

http://www.infowester.com/criptografia.php
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Como forma de elidir o êxito da persecução criminal, considerando que o 

Estado não detinha as ferramentas hábeis à “quebra” da criptografia, o PCC, para 

a transmissão de mensagens sensíveis (aquelas relativas a práticas criminosas e 

à organização funcional da facção), empreendeu a migração da comunicação 

telefônica falada para a troca de mensagens escritas via aparelhos celulares 

dotados de efetivos sistemas de proteção do sigilo na transmissão dos dados, de 

início utilizando a transmissão via aparelhos BlackBerry. Porém, à medida em que 

as autoridades estatais obtinham sucesso na conquista de tecnologia responsável 

pela interceptação das comunicações travadas por esse meio telemático, 

migraram para outro sistema, mais seguro e, atualmente, de uso corriqueiro pela 

população, o WhatsApp.206 

 

E, ao lançar mão desses mecanismos de comunicação, a moderna 

criminalidade alcançou enorme êxito no desenvolvimento de suas atividades 

corriqueiras, propiciado por fatores externos ao ambiente persecutório. De fato, 

em razão do emprego de criptografia avançada (assimétrica) e da negativa da 

empresa responsável para o fornecimento das chaves de decodificação, os dados 

que circulam via WhatsApp não são captados em investigações, o que acaba por 

                                                                                                                                                                                
Disponível em: <http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/ass-dig/TiposdeCriptografia.html>. Acesso em 
03.10.2017; ROMAGNOLO, César Augusto. O que é Criptografia? Oficina da Net, Segurança 
Digital. Disponível em: <http://www.oficinadanet.com.br/artigo/443/o_que_e_criptografia>. Acesso 
em 03.10.2017. 

206 “Há cerca de três anos, apontam as investigações, o sistema de comunicação preferido pelo 
PCC era o BlackBerry. Sediado no Canadá, o sistema possuía uma criptografia que impedia a 
interceptação de comunicações e durante muito tempo foi usado para se livrar dos grampos. 
Apenas a polícia americana possuía os códigos de acesso repassados posteriormente às 
autoridades brasileiras.  Como a criptografia foi quebrada, a nova moda é o WhatsApp. O Sistema 
Guardião da Polícia Civil paulista não consegue interceptar as ligações e os bandidos sabem.” 
BEIRANGÊ, Henrique. O PCC está cada vez maior: aniversário do grupo criminoso mostra que a 
facção está mais organizada do que nunca. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/revista/867/operacao-voldemort-4336.html>, acesso em 
03.10.2017. No mesmo sentido: O Estado de São Paulo. Processo contra membro do PCC está 
por trás de bloqueio do WhatsApp. Disponível em: 
<http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,processo-contra-membro-do-pcc-esta-por-tras-de-
bloqueio-do-whatsapp,10000028735>. Acesso em 06.10.2017). 

http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/ass-dig/TiposdeCriptografia.html
http://www.oficinadanet.com.br/artigo/443/o_que_e_criptografia
https://www.cartacapital.com.br/revista/867/operacao-voldemort-4336.html
http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,processo-contra-membro-do-pcc-esta-por-tras-de-bloqueio-do-whatsapp,10000028735
http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,processo-contra-membro-do-pcc-esta-por-tras-de-bloqueio-do-whatsapp,10000028735
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ocasionar a deficiência da proteção penal e o menoscabo da segurança como 

direito fundamental do ser humano.207 

 

Recentes casos judiciais levaram aos Tribunais Superiores à discussão a 

respeito de questão periférica à atuação da facção criminosa estudada, porém, 

totalmente relacionada ao sucesso das suas atividades delituosas: a 

contraposição entre a liberdade de comunicação da população e a necessidade 

de persecução criminal (direito à segurança). 

 

Explica-se: autoridades policiais e do Ministério Público, no bojo de 

investigações criminais voltadas à persecução de organizações criminosas, 

depois de constatarem o emprego do WhatsApp para comunicações de 

informações sensíveis dos grupos criminosos investigados, pleitearam a 

interceptação telemática; em primeira instância, o Poder Judiciário reconheceu a 

necessidade e a adequação do pleito, pautando-se no fato de que a codificação 

criptografada imposta às conversações via WhatsApp, como resguardo da 

intimidade, não poderia servir de escudo protetivo às práticas criminosas, em 

especial em face do disposto nos artigos 7º, incisos II e III, e 10, parágrafos 1º e 

2º, da lei nº 12.965/2014,208 determinando a quebra do sigilo e a interceptação 

telemática das mensagens compartilhadas por esse aplicativo relacionadas às 

linhas telefônicas investigadas, ordem dirigida à empresa Facebook do Brasil, sob 

                                                           
207 A correlação entre a segurança como direito fundamental do ser humano e do princípio da 
vedação da proteção penal deficiente com a necessidade de persecução criminal às táticas 
operacionais ilícitas do PCC será analisada no próximo capítulo, que aborda as consequências 
constitucionais do reconhecimento desse agrupamento de pessoas como uma organização 
criminosa. 

208 “Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 
assegurados os seguintes direitos: (...) II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações 
pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas 
comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial”; “Art. 10.  A guarda e a 
disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta 
Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a 
disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados 
pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do 
terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o 
disposto no art. 7o. § 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser 
disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado 
o disposto nos incisos II e III do art. 7o.” 
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pena de aplicação de elevada multa diária; apesar de reiterado o envio da ordem 

judicial, a empresa não a cumpriu;209 assim, o Poder Judiciário, entendendo que 

uma empresa que não se submete às leis nacionais não pode seguir em solo 

pátrio com seus negócios, e em face das injustificadas escusas da empresa para 

o não cumprimento da determinação judicial, determinou à EMBRATEL, à 

ANATEL e a todas as operadoras de telefonia a suspensão do serviço do 

aplicativo WhatsApp até que a ordem judicial fosse cumprida, a imposição de 

multa diária no valor de cinquenta mil reais até o efetivo cumprimento da medida 

de interceptação do fluxo de dados do WhatsApp, bem como a expedição de 

ofício à polícia civil para instauração de inquérito policial em face do representante 

legal da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para apuração do 

delito previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013.210 

                                                           
209 Entre os motivos elencados para o descumprimento das ordens judiciais, destacaram-se 
alegação de impossibilidade de quebra das chaves de criptografia, o fato de a empresa WhatsApp 
Inc. não ser sediada no Brasil e de a empresa Facebook Brasil não possuir ingerência com relação 
à WhatsApp Inc. (mesmo sendo as duas pertencentes ao mesmo conglomerado empresarial e de 
ter sido amplamente divulgado pela imprensa a aquisição do serviço móvel WhatsApp pela 
Facebook). Em oposição, as ordens judiciais ressaltaram o artigo 21, inciso I e parágrafo único, do 
Código de Processo Civil (“Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as 
ações em que: I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. (..) 
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa 
jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal”), o artigo 1.126, do Código Civil (“é 
nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede 
de sua administração”) e o artigo 11, do Marco Civil da Internet (lei nº 12.965, de 23 de abril de 
2014): “Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 
registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de 
internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos 
dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. § 1o O disposto 
no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, 
desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. § 2o O disposto 
no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no 
exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo 
grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. § 3o Os provedores de conexão e de 
aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a 
verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao 
armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao 
sigilo de comunicações. § 4o Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações 
ao disposto neste artigo.” 

210 A narrativa apresentada é da decisão da Juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, da 2ª 
Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ, nos autos IP 062-00164/2016 (decisão de julho de 2016 
disponível na íntegra em http://www.otempo.com.br/capa/brasil/leia-a-%C3%ADntegra-da-
decis%C3%A3o-judicial-que-determinou-bloqueio-do-whatsapp-1.1340255, acesso em 
06.10.2017), porém, os fatos e os fundamentos jurídicos são similares aos encontrados em 
diversas outras decisões de diversos Estados, por exemplo, do Juiz Luis Moura Correia, da Central 
de Inquéritos da Comarca de Teresina/PI (em fevereiro de 2015), da Juíza Sandra Regina Nostre 
Marques, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP (em dezembro de 

http://www.otempo.com.br/capa/brasil/leia-a-%C3%ADntegra-da-decis%C3%A3o-judicial-que-determinou-bloqueio-do-whatsapp-1.1340255
http://www.otempo.com.br/capa/brasil/leia-a-%C3%ADntegra-da-decis%C3%A3o-judicial-que-determinou-bloqueio-do-whatsapp-1.1340255
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Nos Tribunais Superiores, contudo, o mesmo entendimento não vem 

prevalecendo, uma vez que liminares foram concedidas para suspender as 

decisões judiciais, tendo, como principal fundamento, a proteção ao direito dos 

usuários do aplicativo de comunicarem-se. 

 

Nesse sentido, destaca-se decisão liminar de 19 de julho de 2016, do 

então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, 

em ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 403 

MC/SE), ajuizada pelo Partido Popular Socialista – PPS, com pedido de medida 

cautelar, “contra decisão do Juiz da Vara Criminal de Lagarto (SE), Marcel Maia 

Montalvão, nos autos do Processo nº 201655000183, que bloqueou o aplicativo 

de comunicação WhatsApp”, na qual, por meio da Petição 39344/2016-STF, o 

PPS informou a ocorrência de “nova ordem judicial de bloqueio do serviço do 

serviço do WhatsApp” emanada da Juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, e, em razão do pedido 

de mérito formulado na inicial ser da mesma natureza, requereu “a imediata 

suspensão da decisão exarada pela Juíza Daniela Barbosa Assumpção de 

Souza, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, nos autos do IP 

062-00164/2016, pelos fundamentos consignados na peça vestibular da presente 

ADPF”.  

 

De acordo com o Ministro Presidente, em sua decisão liminar proferida 

durante o recesso da Corte, a referida decisão da Juíza fluminense violou o 

preceito fundamental da liberdade de expressão indicado no artigo 5º, inciso IX, 

da Constituição Federal,211 e a medida de bloqueio, estendida a todo o território 

nacional, teria sido desproporcional ao motivo que lhe deu causa. Ademais, 

                                                                                                                                                                                
2015) e do Juiz Marcel Maia Montalvão, da Vara Criminal de Lagarto/SE, nos autos 201655000183 
(em maio de 2016). 

211 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (…) IX - é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença”. 
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deixou claro o Ministro que não estava adentrando “no mérito do uso do aplicativo 

para fins ilícitos”, porém, considerava importante esse tipo de comunicação até 

mesmo para concretização de intimação de despachos ou de decisões 

judiciais.212 

 

Ocorre que a problemática do caso decorre, exatamente, do “mérito do 

uso do aplicativo para fins ilícitos”. De fato, não há como desprezar, para alcance 

de uma solução jurisdicional justa, as bases fáticas concretas das quais decorrem 

a lide analisada, ainda mais nesse caso, em que tais elementos fáticos ensejaram 

a lesão a outro preceito fundamental constitucional, o direito à segurança.213 Essa 

omissão analítica ocasiona, na verdade, a mesma falta de desproporcionalidade 

invocada na decisão, uma vez que se deixa de contrabalancear as consequências 

lesivas a outro preceito principiológico-normativo de igual valia,214 

desconsiderando-se, assim, a imprescindibilidade de ponderação de valores 

constitucionais e de estudo a respeito das lógico-consequenciais limitações 

advindas da casuística posta em julgamento, permeada por nítida hipótese de 

colisão de direitos fundamentais.215 

                                                           
212 “Sem adentrar no mérito do uso do aplicativo para fins ilícitos, é preciso destacar a importância 
desse tipo de comunicação até mesmo para intimação de despachos ou decisões judiciais, 
conforme noticiado pelo sítio eletrônico http://www.conjur.com.br/2016-fev-27/klaus-koplinurgente-
intimacao-feita-whatsapp” (fl. 7 – disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF403MC.pdf>, acesso em 
06.10.2017).  

213 Nesse sentido, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ), em 
apoio à decisão da Juíza Daniela Barbosa, declarou: “Nenhuma pessoa ou organização no país 
pode se recusar a cumprir ordem judicial. Além de não obedecer à ordem, o WhatsApp enviou e-
mail em inglês, como se esta fosse a língua oficial do Brasil. [...] Quando há fortes indícios de 
crimes e quebra de sigilo, o direito à privacidade dos usuários do aplicativo entra em conflito com o 
direito à segurança pública, em favor de toda a sociedade” (CONSULTOR JURÍDICO. STF 
derruba decisão judicial e libera volta do WhatsApp. 19 de julho de 2016. Disponível em:  
<http://www.conjur.com.br/2016-jul-19/stf-derruba-decisao-judicial-libera-volta-whatsapp>. Acesso 
em 06.10.2017). 

214 A apresentação, neste momento, desse problemática jurisdicional, respalda-se pela sequência 
do desenvolvimento do raciocínio que norteia este estudo, qual seja, na posterior defesa da 
segurança como direito fundamental a ser invocado para a prevenção e o enfrentamento às ações 
danosas do Primeiro Comando da Capital aos bens jurídicos mais caros à sociedade. 

215 Nesse sentido, destaca-se estudo de FELIPE DE PAULA, que aborda a problemática relativa aos 
limites e restrições de direitos fundamentais, com foco nos limites imanentes e no seu emprego no 
discurso jurídico, enfrentado a partir do debate entre as teorias interna e externa do direito, 
objetivando outorgar maior legitimidade argumentativa ao processo decisório de agentes público, 
em especial legisladores e magistrados (PAULA, Felipe de. A (de)limitação dos direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010). Vale salientar que, no juízo de 

http://www.conjur.com.br/2016-fev-27/klaus-koplinurgente-intimacao-feita-whatsapp
http://www.conjur.com.br/2016-fev-27/klaus-koplinurgente-intimacao-feita-whatsapp
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF403MC.pdf
http://www.conjur.com.br/2016-jul-19/stf-derruba-decisao-judicial-libera-volta-whatsapp
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No caso do Primeiro Comando da Capital, em face da sua formação 

estrutural hierárquica marcada por suas principais lideranças estarem recolhidas 

em estabelecimentos prisionais, bem como da realidade da sua formação 

humana, composta, em grande parte, por presos espalhados em presídios de 

todo o Brasil, o acesso aos meios propiciadores da comunicação com 

colaboradores do ambiente externo às grades é essencial para o desenvolvimento 

das atividades ilícitas. Disso se conclui a imprescindibilidade de o aparelho celular 

ingressar nos presídios. E, dessa conclusão decorrem as celeumas a respeito do 

uso desse meio de comunicação no interior do cárcere, potencializadas em 

consequência de a evolução tecnológica ter transformado os aparelhos celulares 

em verdadeiros computadores portáteis passíveis de emprego para o 

gerenciamento de inúmeras outras questões fundamentais ao desenvolvimento 

funcional da facção estudada. 

 

Porém, preliminarmente, um raciocínio lógico merece relevo: se o 

aparelho não ingressa no presídio, ou se ingressar e for descoberto e apreendido, 

não haverá o uso propiciador do desenvolvimento das estratégias ilícitas da 

facção. 

 

Sem escusar as omissões e as falhas estatais, o controle do ingresso de 

aparelhos celulares no ambiente prisional é tarefa árdua, seja em razão da 

miniaturização desses objetos, seja em consequência da diversidade de meios 

pelos quais eles são inseridos no cárcere. 

 

                                                                                                                                                                                
análise da proporcionalidade, não foi verificada a necessidade de esgotamento do uso de outras 
medidas menos drásticas para compelir a empresa a concretizar a ordem judicial descumprida, 
conforme poderia ser observado em decorrência da constatação de a multa diária ter sido imposta 
de maneira cumulativa com a ordem de suspensão do serviço, este sim um aspecto passível de 
interpretar o reconhecimento de excesso nas conclusões da decisão de primeira instância. 
Reforça-se, assim, que a crítica lançada se pautou pela ausência, na fundamentação da decisão 
liminar emanada da Corte Suprema, da análise do nítido conflito de direitos fundamentais, com a 
desconsideração das questões atinentes à ofensa à segurança. 
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Não homologados para comercialização pela ANATEL, que chegou a 

determinar a proibição de sua venda em sítio da internet216 (aparelhos não 

homologados exatamente em razão do problema de ingresso nos 

estabelecimentos prisionais), os microcelulares, que muitas vezes parecem 

chaveiros e brinquedos, cabem na palma da mão, levam muito plástico na sua 

composição (o que dificulta a ação dos detectores de metais, são extremamente 

leves (há modelo que pesa dezoito gramas) e custam pouco.217 

 

Já os meios pelos quais um aparelho celular ingressa no estabelecimento 

prisional são os mais diversos, desde o inusitado emprego de pombo-correio e de 

aeromodelismo (por controle remoto),218 até as formas comuns de ocultação do 

aparelho em alimentos e em objetos que as visitas levam aos presos, a alocação 

dentro do próprio corpo das visitas (nas partes íntimas e engolidos)219 e a 

corrupção. 

 

Em face da criticidade do problema do ingresso dos aparelhos celulares 

em presídios, o Estado passou a adotar medidas em diversas searas. Em 2007, 

com a lei nº 11.466, modificou o artigo 50, da Lei de Execuções Penais, para 

tornar falta grave a posse, a utilização ou o fornecimento de aparelho telefônico, 

de rádio ou similar, que permite a comunicação com outros presos ou com o 

ambiente externo,220 e também inseriu, no Código Penal, o artigo 319-A, tornando 

                                                           
216 Conforme ofício disponível em: 
<https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4p9DCYmoMdP3rCTItuetSRSWD2fknbZhVVYe-
wMCBG3mFpif7h7G8I_v9N12XNS2zIo2ikulouibShqsVWXZJx>. 

217 PADRÃO, Márcio. Quão micro pode ser um celular? Veja os que estão “em alta” nos presídios. 
UOL Notícias: São Paulo, 26.05.2017. Disponível em: < 
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/26/microcelulares-podem-entrar-nos-
lugares-mais-absurdos-como-na-prisao.htm>. Acesso em 20.09.2017. 

218 FERREIRA, Carlos Lélio Lauria; KUEHNE, Maurício. Op. cit., p. 205-206. 

219 No dia 12 de junho de 2017 um preso, recolhido na Penitenciária Silvio Yoshihiko, em 
Presidente Bernardes/SP, foi submetido à cirurgia para retirada de oito microcelulares de seu 
estômago (FOLHA DE SÃO PAULO. Preso passa por cirurgia após engoliar 10 microcelulares em 
presídio de SP. São Paulo, 13.06.2017. Disponível em 
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1892767-preso-passa-por-cirurgia-apos-engolir-10-
microcelulares-em-presidio-de-sp.shtml, acesso em 04.11.2017). 

220 “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VII – tiver em 
sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4p9DCYmoMdP3rCTItuetSRSWD2fknbZhVVYe-wMCBG3mFpif7h7G8I_v9N12XNS2zIo2ikulouibShqsVWXZJx
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4p9DCYmoMdP3rCTItuetSRSWD2fknbZhVVYe-wMCBG3mFpif7h7G8I_v9N12XNS2zIo2ikulouibShqsVWXZJx
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4p9DCYmoMdP3rCTItuetSRSWD2fknbZhVVYe-wMCBG3mFpif7h7G8I_v9N12XNS2zIo2ikulouibShqsVWXZJx
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/26/microcelulares-podem-entrar-nos-lugares-mais-absurdos-como-na-prisao.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/26/microcelulares-podem-entrar-nos-lugares-mais-absurdos-como-na-prisao.htm
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1892767-preso-passa-por-cirurgia-apos-engolir-10-microcelulares-em-presidio-de-sp.shtml
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1892767-preso-passa-por-cirurgia-apos-engolir-10-microcelulares-em-presidio-de-sp.shtml
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típica a conduta do diretor de penitenciária e/ou do agente público permite o 

ingresso de aparelho celular em presídio, uma específica modalidade de 

prevaricação.221 Em 2009, pela lei nº 12.012, foi acrescentado, ao Código Penal, o 

artigo 349-A, para tipificar a desautorizada conduta de ingresso, promoção, 

intermediação, auxílio ou facilitação da entrada de aparelho telefônico em 

presídios.222 

 

O advento de tais leis penais incriminadoras impulsionou críticas 

alicerçadas em dois pilares: a falibilidade estatal no controle do sistema carcerário 

e a subsidiariedade do direito penal.223 

                                                                                                                                                                                
com outros presos ou com o ambiente externo”. No âmbito do Estado de São Paulo, salienta-se a 
existência, até o advento dessa lei, de doutrina questionando a legalidade da imposição da falta 
grave em decorrência da posse de aparelhos celulares em razão da punição decorrer de 
resolução da Secretaria de Administração Penitenciária, com argumento de que somente lei 
federal poderia definir tal espécie de sanção disciplinar carcerária de natureza grave (nesse 
sentido: COUTINHO, Nilton Carlos de Almeida. Posse de aparelhos celulares em presídios: 
consequências sob a óptica do princípio da legalidade. Revista IOB de Direito Penal e Processual 
Penal, ano IX, n. 50, p. 217-219, jun-jul. 2008; SARTÓRIO, Milton Tiago Elias Santos. A falta grave 
pela utilização de aparelho celular de acordo com a lei 11.466/07. Boletim IBCCRIM, ano 15, n. 
174, p. 14-15, maio/2007). 

221 “ Art. 319-A.  Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de 
vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação 
com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.” 

222 “Art. 349-A.  Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho 
telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento 
prisional. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.” 

223 PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial: volume 7, arts. 312 a 
359-H. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 550-551; CORREIA, Belize Câmara. A lei nº 
11.466/07 e o novo art. 319-A do Código Penal Brasileiro: uma análise à luz do princípio da 
proporcionalidade. Boletim IBCCRIM, ano 15, n. 178, p. 6-7, set./2007 (que afirma transgressão 
aos subprincípios da necessidade e adequação, concluindo a tipificação não passar pelo crivo da 
subsidiariedade por ofensa à proporcionalidade). Em sentido oposto, defendendo a necessidade 
de tipificação das condutas: WOLF, Rafael. Anotações acerca do art. 349-A do Código Penal. 
Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 34, fev. 2010, disponível em 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/35183/Anota%C3%A7%C3%B5es_acerca_art_wolff.pdf, 
acesso em 31.10.2017: “saliente-se que obrou bem o Legislador ao criminalizar tais condutas. De 
fato, o ingresso de aparelhos de comunicação em presídios é um problema mundial, cuja 
periculosidade é suficientemente alta para justificar a criação do tipo penal, já tendo ocasionado 
fugas de prisões de segurança máxima, atentados contra membros da comunidade e realização 
de crimes.  Frise-se, também, que o telefone móvel pode ser utilizado para ameaçar testemunhas, 
para transações bancárias ou mesmo para detonar bombas, como ocorrido nos atentados de Bali, 
em 2002, e Madri, em 2004. Em virtude desses fatos, a criminalização dessa conduta foi uma das 
conclusões de dossiê temático do CEDI – Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputados sobre o uso ilícito de celulares em prisões de Canadá, Cingapura, França, Israel, Reino 
Unido e Nova Zelândia, o que demonstra a ausência de ofensa ao princípio da ofensividade”; 
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, volume 3: parte especial, arts. 213 a 359-H. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 928-930; e CUNHA, Rogério Sanches. 
Da (in)constitucionalidade do crime do art. 349-A CP – telefone celular em presídio. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/35183/Anota%C3%A7%C3%B5es_acerca_art_wolff.pdf
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Conforme já apontado, não se questionam as omissões e as falhas da 

administração penitenciária nesse contexto; porém, a própria avaliação crítica a 

respeito da concretude da possibilidade de absoluto controle obstativo ao 

ingresso de aparelhos celulares em presídios é tarefa árdua, uma vez que deve 

se escorar em múltiplas variáveis: a diversidade de maneiras de ingresso dos 

aparelhos celulares (acima exemplificada), a dificuldade de localização física 

deles (em razão do micro tamanho, como já visto), o reconhecimento da 

indignidade e do caráter vexatório das revistas íntimas, além do elevado 

investimento financeiro para aquisição de equipamentos hábeis à sua localização 

nas revistas mecânicas ou eletrônicas (scanners corporais)224 e no interior do 

cárcere. 

 

E, no tocante à análise da necessidade do emprego do direito penal para 

enfrentamento das condutas nucleares dos tipos penais ressaltados, devem ser 

consideradas as realidades da criminalidade estudada. 

 

Nesse aspecto, por um lado não é possível considerar irrelevante penal a 

ofensividade constatada na corrupção de agentes penitenciários, ampla porta de 

entrada para os aparelhos celulares.225 De todos os meios pelos quais um 

aparelho celular pode ingressar nos estabelecimentos prisionais, a corrupção de 

servidores públicos é aquela que maior afronta à sociedade ocasiona, afinal, dela 

se extrai dupla vulnerabilidade à credibilidade Estatal, por ser envergonhada por 

                                                                                                                                                                                
meusitejuridico.com, 8 de maio de 2017. Disponível em 
http://meusitejuridico.com.br/2017/05/08/da-inconstitucionalidade-crime-art-349-cp-telefone-
celular-em-presidio/. Acesso em 31.10.2017. 

224 Segundo GABRIELA FUJITA, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 
informou que a despesa mensal para instalação de equipamentos mecânicos para detecção de 
objetos trazidos com as visitas nos presídios paulistas seria, segundo a SAP, de três milhões e 
quatrocentos mil reais por mês, com um total estimado de cento e dois milhões e sessenta mil 
reais para contrato de trinta meses (FUJITA, Gabriela. SP contraria lei que existe há 2 anos e 
mantém revista íntima em presídios. UOL notícias Cotidiano, 29.01.2017, disponível em 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/29/sp-contraria-lei-que-existe-ha-2-
anos-e-mantem-revista-intima-em-presidios.htm, acesso em 30.10.2017). 

225 CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA e MAURÍCIO KUEHNE afirmam que “a tipificação da conduta do 
agente público que se utiliza do aparato estatal para a prática desse crime constitui marco 
importante no enfrentamento ao crime organizado, que corrompe as instituições, e, há muito se 
instalou no sistema prisional” (op. cit., p. 212). 

http://meusitejuridico.com.br/2017/05/08/da-inconstitucionalidade-crime-art-349-cp-telefone-celular-em-presidio/
http://meusitejuridico.com.br/2017/05/08/da-inconstitucionalidade-crime-art-349-cp-telefone-celular-em-presidio/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/29/sp-contraria-lei-que-existe-ha-2-anos-e-mantem-revista-intima-em-presidios.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/29/sp-contraria-lei-que-existe-ha-2-anos-e-mantem-revista-intima-em-presidios.htm
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aquele que está imiscuído nas suas estruturas funcionais e, paradoxalmente, atua 

contra os ditames do seu labor, bem como pelo fomento da prática de delitos no 

mundo exterior às grades por aqueles que têm sob a sua tutela e, em tese, 

estariam fisicamente impedidos, em decorrência do cerceamento da liberdade 

imposto pelo mesmo Estado.226 

 

Por outro, como acima ressaltado, no contexto da disseminação dos 

mandamentos e das ordens funcionais e estruturais, o Primeiro Comando da 

Capital tem, no aparelho celular, um instrumento de enorme valia, e, 

considerando que o tipo penal do artigo 349-A, do Código Penal, revela um crime 

comum, caso a prática de alguma das suas condutas nucleares representar uma 

forma de exercício funcional no seio daquele agrupamento de pessoas, 

desempenhada, de forma livre e consciente, para o atingimento das finalidades 

ilícitas da facção, em tese configurará, até mesmo, elemento de convicção para a 

imputação típica do delito tipificado pelo artigo 2º, caput, da lei nº 12.850/2013. 

 

Ademais, em um juízo comparativo, sendo certo que a preocupação com 

o acesso do preso aos aparelhos celulares é identificada também em outras 

nações (como acima explanado), traçando-se um paralelo com a peculiar 

realidade brasileira, marcada pelas práticas ilícitas das facções criminosas,227 que 

                                                           
226 Ademais, vale destacar que a corrupção no sistema penitenciário não é realidade exclusiva dos 
nossos cárceres, conforme, exemplificativamente, demonstram matéria exposta no sítio do 
Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos da América, ao relatar caso de agente 
penitenciário (corrections officer) que teria aceito propina em troca da facilitação do ingresso de 
drogas e aparelhos celulares na prisão de Newark, do condado de Essex, em New Jersey (FBI. 
Corrections Officer Admits Accepting Cash Bribes in Exchange for Smuggling Marijuana and Cell 
Phone sinto Federal Pretrial Detention Facility. 1 de outubro de 2014. Disponível em 
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newark/news/press-releases/corrections-officer-admits-
accepting-cash-bribes-in-exchange-for-smuggling-marijuana-and-cell-phones-into-federal-pretrial-
detention-facility, acesso em 31.10.2017), e outra veiculada pelo United States Department of 
Justice, que informou condenação de um servidor penitenciário noturno (evening shift supervisory 
corrections officer) de unidade LaSalle, da prisão do condado de Jefferson, no Texas, que, 
mediante suborno, colaborou para que um líder preso do Cartel do Golfo (Gulf Cartel) tivesse 
acesso a um aparelho celular (UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Jefferson County 
Jail Supervisor Found Guilty of providing Prisoner with Cell Phone. 15 de dezembro de 2016. 
Disponível em https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/jefferson-county-jail-supervisor-found-guilty-
providing-prisoner-cell-phone, acesso em 31.10.2017). 

227 Aqui considerado o recorte terminológico lançado no capítulo 1 a respeito de facção criminosa: 
agrupamento de pessoas originado no interior dos presídios e estruturado para a consecução de 
finalidades ilícitas. 

https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newark/news/press-releases/corrections-officer-admits-accepting-cash-bribes-in-exchange-for-smuggling-marijuana-and-cell-phones-into-federal-pretrial-detention-facility
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newark/news/press-releases/corrections-officer-admits-accepting-cash-bribes-in-exchange-for-smuggling-marijuana-and-cell-phones-into-federal-pretrial-detention-facility
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newark/news/press-releases/corrections-officer-admits-accepting-cash-bribes-in-exchange-for-smuggling-marijuana-and-cell-phones-into-federal-pretrial-detention-facility
https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/jefferson-county-jail-supervisor-found-guilty-providing-prisoner-cell-phone
https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/jefferson-county-jail-supervisor-found-guilty-providing-prisoner-cell-phone
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impulsionam imperiosa necessidade de enfrentamento estatal, não é conclusão 

desproporcional reconhecer a viabilidade de uma legislação penal pátria 

destinada à censurabilidade do auxílio ao ingresso de aparelhos celulares em 

presídios, uma vez que a problemática identificada em nossos limites geográficos 

é diversa e, em termos gerais, indubitavelmente mais danosa que aquela gerada 

por atos emanados de presos recolhidos em cárceres estrangeiros.228 

 

Nessa análise a respeito das medidas estatais obstativas do ingresso de 

aparelhos celulares em presídios objetivando o cerceamento de uma das práticas 

impulsionadoras do desenvolvimento das ações das facções criminais, a 

problemática relativa às revistas íntimas coloca em linha de colisão, mais uma 

vez, os direitos fundamentais à intimidade e à segurança. Essa conclusão 

materializou-se em textos normativos atuais, em especial na lei estadual paulista 

nº 15.552/2014229 e na resolução nº 5/2014, do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça,230 que consideram obrigação da 

administração estatal penitenciária a manutenção da segurança no interior dos 

estabelecimentos prisionais e que a busca por objetos ilícitos e ofensivos a tal 

direito fundamental coletivo é forma de sua concretização (artigo 1º, caput, da 

resolução, e artigo 1º, parágrafo único, da lei estadual), porém, em respeito à 

dignidade da pessoa humana, vedam a revista pessoal vexatória. 

 

Especificamente no âmbito normativo estadual paulista, a lei nº 

15.552/2014, de 12 de agosto de 2014, considerando revista íntima “todo 

procedimento que obrigue o visitante a: 1- despir-se; 2 - fazer agachamentos ou 

                                                           
228 A realidade local da criminalidade deve ser considerada para compreensão das medidas 
estatais necessárias ao alcance de soluções preventivas e repressivas. Assim, por exemplo, a 
Itália, depois de ser afetada de maneira drástica pela criminalidade organizada mafiosa (que será 
explanada no próximo item), adotou posturas penitenciárias objetivando o isolamento das 
lideranças, com a imposição do “cárcere duro” (artigo 41, do Código Penitenciário Italiano), 
pautado na vigilância constante dos presos, no monitoramento integral das conversas travadas 
com as visitas, que ficam separadas por vidros blindados e comunicam-se por microfones, e, entre 
outras medidas, o impedimento de ingresso de aparelhos celulares e, em caso de falhas, a 
obstrução de sua comunicabilidade por meio de bloqueadores de sinal. 

229 Disponível em https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=173369, acesso em 30.10.2017. 

230 Disponível em  http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-
1/resolucoes/resolucoes-arquivos-pdf-de-1980-a-2015/resolucao-no-5-fim-da-revista-vexatoria.pdf, 
acesso em 30.10.2017. 

https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=173369
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/resolucoes/resolucoes-arquivos-pdf-de-1980-a-2015/resolucao-no-5-fim-da-revista-vexatoria.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/resolucoes/resolucoes-arquivos-pdf-de-1980-a-2015/resolucao-no-5-fim-da-revista-vexatoria.pdf
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dar saltos; 3 - submeter-se a exames clínicos invasivos” (artigo 2º), em prol do 

respeito à dignidade humana (a Resolução mencionada acrescenta, como 

procedimento vexatório, conduta que implique a introdução de objetos nas 

cavidades corporais da pessoa revistada e uso de cães ou animais farejadores – 

artigo 2º), proibiu tal prática nos estabelecimentos prisionais (artigo 1º, caput), 

determinando a submissão “à revista mecânica, a qual deverá ser executada, em 

local reservado, por meio da utilização de equipamentos capazes de garantir 

segurança ao estabelecimento prisional, tais como: I - “scanners” corporais; II - 

detectores de metais; III - aparelhos de raios X; IV - outras tecnologias que 

preservem a integridade física, psicológica e moral do visitante revistado” (artigo 

3º). Em prol da segurança no interior dos presídios, a lei nº 15.552/2014 

estabeleceu a possibilidade de o ingresso da visita ser impedido, desde que 

persistira suspeita justificada de porte de objeto ou substância ilícita depois da 

submissão a nova revista mecânica por, preferencialmente, equipamento diverso 

daquele usado na primeira vez; nessa hipótese, se houver insistência para o 

ingresso, a visita deverá ser encaminhada a um ambulatório onde um médico 

realizará os procedimentos adequados para averiguar a suspeita (artigo 4º). 

Ademais, o legislador estadual estabeleceu a necessidade de regulamentação, 

pelo Poder Executivo, a respeito das disposições da Lei nº 15.552/2014, no prazo 

de cento e oitenta dias (artigo 5º), e determinou que as despesas dela resultantes 

devem correr à conta de dotações orçamentárias próprias (artigo 6º). 

 

No tocante à legislação federal, a lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 

2003,231 responsável por alterar a Lei de Execução Penal e o Código de Processo 

Penal, em seu artigo 3º, previa apenas o uso de detectores de metais para revista 

obrigatória em todos que desejassem acesso aos estabelecimentos prisionais, 

ainda que exercessem qualquer cargo ou função pública. Ocorre que, em abril de 

2016 entrou em vigor a lei nº 13.271,232 e, com censurável técnica legislativa, 

estabeleceu, em seu artigo 1º, que “as empresas privadas, os órgãos e entidades 

                                                           
231 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm, acesso em 
30.10.2017. 

232 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13271.htm, acesso 
em 30.10.2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13271.htm


138 

 

da administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer 

prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino”, 

impondo multa aos “empregadores” infratores dessa determinação (artigo 2º). A 

crítica à redação legal decorre do seguinte paradoxo: de um lado, na imposição 

da proibição de tal revista somente a “funcionárias” e “clientes” do sexo feminino, 

na imposição de multa apenas aos “empregadores”, bem como no fato de a 

Presidência da República ter vetado o artigo 3º, que estabelecia a obrigatoriedade 

de a revista, em ambientes prisionais e sob investigação policial, ser unicamente 

realizada por funcionários femininos; e, de outro, constar, nas razões desse veto 

Presidencial, que “a redação do dispositivo possibilitaria interpretação no sentido 

de ser permitida a revista íntima nos estabelecimentos prisionais”. Pelo veto, 

portanto, fica claro que o entendimento do Poder Executivo Federal é no sentido 

da vedação da revista íntima, ainda que nos estabelecimentos prisionais não se 

recebam “clientes”, que a revista naqueles ambientes seja empreendida em 

visitantes de presos (menção que não consta no texto da lei, restrito a 

“funcionárias” e a “clientes”) e que a terminologia “empregadores”, do artigo 2º, 

não reflita a relação existente entre a administração penitenciária e as principais 

pessoas passíveis de revista (as visitas).233 

 

A questão da revista íntima é tema que realmente deve demandar enorme 

preocupação do Estado. No contexto do Primeiro Comando da Capital, como 

demonstra KARINA BIONDI234, essa indigna prática de revista às visitas, além de 

todas as ofensas ocasionadas aos direitos fundamentais delas, é motivo de 

                                                           
233 Ressalta-se que, no Congresso Nacional, tramitam diversos projetos de lei a respeito da 
regulamentação das visitas nos estabelecimentos prisionais, entre eles, o Projeto de Lei nº 7.764-
A. de 2014 (disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1287912.pdf, acesso em 
30.10.2017) que, adotando dispositivos similares às termos da lei estadual paulista acima 
comentada, acrescenta artigos à Lei de Execução Penal para dispor a respeito da revista pessoal, 
nele tendo sido apensados os projetos 107/99, 308/99, 1352/99, 4684/01, 7300/02, 4064/08, 
5254/09, 5289/09, 1510/11, 1698/11 e 7085/14. 

234 A pesquisadora apresenta descrição de sua experiência no momento de passar pela revista 
íntima no Centro de Detenção Provisória da Vila Independência, na Capital de São Paulo, 
relatando que, depois de se despir totalmente, seguindo as determinações da servidora, agachou 
três vezes e, na terceira, manteve-se agachada e teve que tossir; na sequência, teve que se 
inclinar para trás, encostar na parede e tossir novamente, no intuito de propiciar a visualização da 
sua cavidade íntima; a humilhação foi constatada por seu marido e por outros presos, que 
informaram, revoltados, que iriam se reunir com a administração do presídio para adoção de 
providências (BIONDI, Karina. Op. cit., p. 21-26). 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1287912.pdf
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enorme desestabilização do ambiente interno ao cárcere e, sem dúvida, mais um 

elemento propiciador da formação do vínculo subjetivo entre os presos contra o 

Estado. Ademais, sem desconsiderar todos os graves problemas derivados do 

uso de aparelhos celulares no interior do cárcere, a imprescindibilidade de 

alcance da segurança não pode servir de escudo para a submissão de terceiros a 

situações indignas. 

 

Ademais, para a conciliação da necessidade de impedimento do ingresso 

de aparelhos celulares nos presídios e o resguardo do direito das visitas a uma 

revista digna, não basta a disposição de regramentos no âmbito legislativo (como 

acima demonstrado). Devem tais medidas serem efetivamente empregadas pela 

administração penitenciária (porém, notícias indicam o atual descumprimento 

dessas determinações normativas no Estado de São Paulo235). Não se pode 

desconsiderar, ainda, que as normativas acima exemplificadas não são mais 

novidades (a do Estado de São Paulo é de 2014) e que o Poder Executivo já 

deveria ter resguardado a devida dotação orçamentária para a aquisição de 

máquinas com tecnologia suficiente para a identificação de aparelhos de 

comunicação e de substâncias ilícitas no momento da revista mecânica. 

 

A preocupação estatal com o desenvolvimento das ações das facções 

criminosas por meio do uso dos aparelhos celulares em presídios236 ecoou no 

                                                           
235 Destacam-se as notícias: G1 CAMPINAS E REGIÃO. Justiça alega descumprimento de lei e 
proíbe revista íntima em presídios na Região de Campinas. 31 de julho de 2017. Disponível em 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/justicia-alegaldescumprimento-de-lei-e-proibe-
revista-intima-em-presidios-na-regiao-de-campinas.ghtml, acesso em 30.10.2017; e CONSULTOR 
JURÍDICO. Direito à dignidade: revista íntima corporal é proibida em presídios de 59 cidades 
paulistas. 31 de julho de 2017. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jul-31/revista-intima-
corporal-proibida-presidios-59-cidades-sp, acesso em 30.10.2017. 

236 Essa preocupação destaca-se entre as considerações preliminares ao texto da recomendação 
nº 29, de 22 de setembro de 2015, do Conselho Nacional do Ministério Público: “Considerando 
que a entrada de terminais móveis celulares e outros aparelhos similares nos estabelecimentos 
prisionais brasileiros é hoje um dos mais graves e complexos problemas que desafiam não só a 
Administração Penitenciária, mas também a Segurança Pública, especialmente pelas 
consequências maléficas que resultam desse ingresso; considerando que tais aparelhos são 
usados, invariavelmente, como instrumentos eficazes de orientação e coordenação para práticas 
ilícitas encetadas pelas organizações criminosas que atuam dentro e fora dos presídios; 
Considerando que esses aparelhos adquiriram, ao longo dos anos, status de armas poderosas, 
tornando-se motivo de cobiça de grupos de prisioneiros perigosos e utilizados em movimentos que 
levam à desestabilização do sistema prisional, pois por meio deles são geradas rebeliões e crimes 
dos mais diversos matizes, bem como permitem a manutenção de negócios criminosos; (...) 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/justicia-alegaldescumprimento-de-lei-e-proibe-revista-intima-em-presidios-na-regiao-de-campinas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/justicia-alegaldescumprimento-de-lei-e-proibe-revista-intima-em-presidios-na-regiao-de-campinas.ghtml
http://www.conjur.com.br/2017-jul-31/revista-intima-corporal-proibida-presidios-59-cidades-sp
http://www.conjur.com.br/2017-jul-31/revista-intima-corporal-proibida-presidios-59-cidades-sp
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âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e fomentou a edição da 

Recomendação nº 29, de 22 de setembro de 2015, com orientação para atuação 

dos membros ministeriais para a identificação de todos IMEIs, atrelados às linhas 

telefônicas (terminais móveis celulares – TMCs) e à pessoa do usuário, apurados, 

em medidas cautelares decorrentes de investigações criminais (interceptações e 

quebras de sigilo de dados telefônicos e telemáticos), como de uso para práticas 

delituosas (aplicando-se a diligência tanto para o usuário foco da medida cautelar, 

como para aqueles descobertos como interlocutores no seu curso), objetivando, 

se constatado uso dos aparelhos celulares dentro de unidades prisionais, 

apresentação de requerimento de bloqueio dos terminais móveis celulares, bem 

como dos seus respectivos IMEIs, salvo nos casos em que exista possibilidade de 

prejuízo para a prova dos fatos, ou comprometimento das investigações, quando 

a medida será adotada ao final da conclusão do procedimento investigativo 

(artigos 1º e 2º). Consta, ainda, recomendação para, uma vez constatado tal uso 

ilícito no interior dos presídios, o membro do Ministério Público, no âmbito da 

tutela penal, instaurar procedimento investigatório para apurar as circunstâncias 

em que os aparelhos celulares ingressaram nos estabelecimentos prisionais, ou 

remeter tais informações para o membro com atribuições destinadas a tal 

finalidade, bem como adotar providências para apuração da prática do delito 

tipificado pelo artigo 349-A, do Código Penal; e, no âmbito extrapenal, que as 

informações sejam remetidas à promotoria especializada para investigação civil 

almejando a constatação de omissões na observância das políticas de segurança 

que devem nortear os estabelecimentos prisionais e na falta de controle obstativo 

do ingresso dos terminais móveis celulares (artigo 3º). 

 

Outra reação estatal à proliferação do uso de aparelhos celulares no 

interior dos estabelecimentos prisionais foi a instalação de bloqueadores de 

                                                                                                                                                                                
considerando que recentemente a atividade das organizações criminosas no sistema prisional tem 
se mostrado mais intensa, o que foi facilitado pelo uso de aparelhos celulares dentro dos 
presídios” (disponível em http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendação-
029.pdf, acesso em 31.10.2017). 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendação-029.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendação-029.pdf
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sinais, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, da lei nº 10.792, de 1º de 

dezembro de 2003.237 

 

O uso de bloqueadores de sinais é temática discutida internacionalmente. 

Relata EDILENICE PASSOS que, em 1999, o Senador francês Emmanuel Hamel, 

depois de questionar ao Ministério da Justiça a respeito da adoção de medidas 

concretas para melhorar a segurança nas prisões em decorrência de fuga de 

cinco detentos concretizada pelo uso de aparelhos celulares, recebeu, como 

resposta, afirmação indicando a dificuldade de localização dos celulares dentro 

dos presídios, em razão do reduzido número de componentes metálicos e da 

miniaturização, e que a solução para impedir o ingresso ilícito, que seria a 

geração de um sistema de interferência impeditivo do uso dos telefones no interior 

dos presídios estaria descartada, seja por inexistir, naquela época, tal sistema, 

seja em razão de parecer da autoridade francesa reguladora das 

telecomunicações, que não era favorável a tal sistema por ferir o respeito da 

obrigação de fornecimento de nível satisfatório de qualidade do serviço, de 

atendimento de certa parcela da população e de permissão de realização de 

chamadas de emergência.238 

 

Essa narrativa extraída da experiência francesa contempla a mesma 

espécie de problemática e conflituosidade aqui enfrentadas. 

 

Com relação à interferência dos bloqueadores na qualidade do sinal 

recebido pela população extramuros, em nosso país, desde 2002, existe 

resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) disciplinando o 

uso de bloqueadores de sinais de radiocomunicações (resolução nº 308, de 11 de 

                                                           
237 Lei nº 10.792/2003: “Art. 4o Os estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados 
ao regime disciplinar diferenciado, disporão, dentre outros equipamentos de segurança, de 
bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares, rádio-transmissores e outros meios, 
definidos no art. 60, § 1o, da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997.” Lei nº 9.472/1997: “Art. 60. 
Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de 
telecomunicação. § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, 
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.” 

238 PASSOS, Edilenice. Op. cit., p. 250/251. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm#art60§1
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setembro de 2002).239 Objetivando impedir tal interferência, tal resolução 

estabelece que as radiofrequências e as faixas de radiofrequências de operação 

dos bloqueadores devem ser fixadas conforme a necessidade de cada 

estabelecimento penitenciário (item 3.1), que o bloqueio de radiocomunicações 

deve ficar restrito aos limites do estabelecimento penitenciário e não deve 

interferir em serviço de radiocomunicações autorizado fora de tais limites (item 

3.2), que o bloqueador não deve interferir em radiofrequências ou faixas de 

radiofrequências fora das estabelecidas para bloqueio (item 3.3) e deve dispor de 

dispositivo de sinalização para falhas operacionais, local e remoto (item 3.4), bem 

como que o usuário do bloqueador deve utilizar somente equipamentos cuja 

certificação seja expedida ou aceita pela ANATEL (item 5.3.3) e, antes da 

instalação, deve manter contato com as prestadoras de serviços de 

radiocomunicações da região, para que sejam avaliados e ajustados os níveis de 

sinais dos serviços e do BSR, de modo a evitar a ocorrência de interferências 

prejudiciais fora dos limites do estabelecimento penitenciário (item 4.1). 

 

No tocante à concreta implantação pelo Estado, a realidade da evolução 

tecnológica demonstrou que, para ser eficaz, os bloqueadores de sinais devem 

ser constantemente atualizados para o impedimento da transmissão da 

comunicação por novas frequências empregadas pelo sistema de telefonia,240 o 

que exige colaboração intensa das operadoras de telefonia, detentoras de tal 

conhecimento técnico, ao contrário daquilo atualmente constatado. Dessa 

                                                           
239 Disponível em http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2002/257-resolucao-
308#item2.1.1, acesso em 01.11.2017. 

240 De fato, em 13 de outubro de 2017 a ANATEL publicou a resolução nº 686 (disponível em 
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/952-resolucao-686, acesso em 01.11.2017), 
pela qual, com base no reconhecimento da vertiginosa mutabilidade do cenário tecnológico no 
setor de telecomunicações, com a fabricação de produtos em escala mundial e em velocidade 
cada vez maior, do que decorre a necessidade de atualização das referências técnicas de forma a 
acompanhar essa evolução tecnológica e a evitar o bloqueio do uso de produtos que possuam 
novas tecnologias no país, cumprindo a sistemática de estabelecimento de requisitos técnicos de 
produtos de telecomunicações por meio de lista (LRT), revogou normas e regulamentos, entre eles 
a resolução nº 306, de 5 de agosto de 2002 (disponível em 
http://www.anatel.gov.br/legislacao/index.php/resolucoes/2002/154-resolucao-306, acesso em 
01.11.2017), que aprova normas para certificação e homologação de bloqueadores de sinais de 
radiocomunicação (com eficácia de 120 dias após a sua publicação). 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2002/257-resolucao-308#item2.1.1
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2002/257-resolucao-308#item2.1.1
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/952-resolucao-686
http://www.anatel.gov.br/legislacao/index.php/resolucoes/2002/154-resolucao-306
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constatação decorre o reconhecimento da magnitude dos gastos públicos241 

necessários para o efetivo funcionamento desse sistema. 

 

A relevância da questão concernente aos ônus financeiros gerados pela 

implantação desse sistema de bloqueio de sinais ficou patente em julgamento 

realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 3 de agosto de 2016, 

que, de forma unificada, decidiu diversas ações diretas de inconstitucionalidade242 

ajuizadas em face de leis estaduais que impunham às concessionárias de 

telefonia móvel a obrigatoriedade de instalação de bloqueadores de sinais em 

presídios. Naquela ocasião todas as demandas foram julgadas procedentes, 

sendo declaradas inconstitucionais as leis estaduais nº 3.153/2005 (Mato Grosso 

do Sul), nº 13.189/2014 (Bahia), nº 18.293/2014 (Paraná), nº 15.829/2012 (Santa 

Catarina) e nº 4.650/2015 (Mato Grosso do Sul), sob o argumento que não cabe 

ao Estado editar lei voltada a obrigar empresas concessionárias de telefonia 

móvel a instalar equipamentos para interrupção de sinal de comunicação celular 

nos estabelecimentos prisionais da Federação, uma vez que os serviços de 

telecomunicações são matéria da competência legislativa privativa da União, nos 

termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal. 

 

Esse julgamento, mais uma vez, demonstrou que o fenômeno 

criminológico das facções criminosas fomenta a colidência do direito à segurança 

com outros direitos fundamentais tutelados pela Lei Maior. Nesse caso, a Corte 

não encampou a linha argumentativa do primeiro voto divergente, do Ministro 

EDSON FACHIN (seguido pelos Ministros LUÍS ROBERTO BARROSO e ROSA WEBER), 

que, em síntese, depois de uma abordagem fática realista a respeito dos 

problemas criminais ocasionados pelo uso dos aparelhos celulares no interior do 

                                                           
241 CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA e MAURÍCIO KUEHNE apontaram, em 2009, que, de acordo com 
estimativa apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Armas, os 
valores para instalação de bloqueadores ser, em média, por presídio, entre trezentos e quinhentos 
mil reais, variando segundo sua localização, a dimensão e a complexidade técnica do projeto (op. 
cit., p. 210). 

242 ADI 5.253/BA e ADI 5.327/PR (Relator Ministro Dias Tofoli), ADI 5.356/MS (Relator Edson 
Fachin), ADI 3.835/MS (Relator Ministro Marco Aurélio) e ADI 4.861/SC (Relator Ministro Gilmar 
Mendes). Considerando que o teor das decisões é similar: inteiro teor do acórdão da ADI 5.253/BA 
disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13265386, 
acesso em 01.11.2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13265386
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cárcere, em especial como meio de fomento das atividades das facções 

criminosas,243 afirmou que a questão não se circunscrevia à tutela das 

comunicações (esta, de competência da União para legislar, de acordo com o 

artigo 22, inciso IV, da Constituição), mas, sim, a questões de direito 

penitenciário, de responsabilidade por dano ao consumidor (estas submetidas à 

competência concorrente para legislar da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– artigo 24, incisos I e VIII, e artigo 25, §1º, da Constituição) e de segurança 

pública (esta responsabilidade de todos os entes federativos – artigo 23, inciso I, 

e artigo 144, da Constituição).244 Ademais, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO ainda 

                                                           
243 Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos do referido voto do Ministro EDSON FACHIN: 
“O ingresso e uso de celulares em estabelecimentos prisionais ganha contorno especialmente 
relevante quando confrontado com a realidade de conquista ou manutenção de poder em seu 
interior. É fato notório o prejuízo à incolumidade pública e à própria integridade de pessoas 
submetidas ao regime prisional no Brasil que o ingresso e uso de celulares em estabelecimentos 
prisionais provoca. Os celulares nestes espaços de responsabilidade do poder público são gérmen 
de atos de corrupção e violência, constituindo verdadeira moeda de troca dentro de tais 
estabelecimentos. (...) Não é segredo que os celulares são meio de comunicação entre o interior e 
o exterior do sistema carcerário, projetando igualmente a prática de delitos para além dos limites 
dos estabelecimentos penitenciários. Tomem-se, por exemplo, a realização de ligações para dirigir 
e gerenciar atividades criminosas, individuais ou coletivas, tais como o anúncio de falso sequestro 
com a exigência de alguma vantagem financeira para a libertação do suposto sequestrado, ou a 
coordenação de organizações criminosas. Nessa perspectiva, a possibilidade ou continuidade 
desse tipo de comunicação perpetua o estado de beligerância entre o Estado e os criminosos, 
deixando a sociedade em constante estado de alerta e preocupação, tornando quase certa a 
falência da ressocialização”. E também as ponderações finais do voto do Ministro LUÍS ROBERTO 

BARROSO: “De modo que, pedindo vênia ao eminente Ministro Marco Aurélio, ao eminente Ministro 
Gilmar Mendes, ao eminente Ministro Dias Toffoli, que fez uma indagação, que evidentemente 
permeia a cabeça de todos nós: "Como é que os celulares entram nos presídios?". Mas a verdade 
é que eles entram, não deviam entrar, mas eles entram. Portanto, o fato de que nós temos que 
coibir a entrada dos celulares não nos impede que, até lá, tenhamos uma medida alternativa que 
impeça que pessoas morram, que propriedades privadas sejam dilapidadas, que ônibus sejam 
incendiados, e que pessoas sofram pelo comando do crime organizado, que vem de dentro 
desses presídios, o que é apenas mais um testemunho da falência deste sistema.” 

244 Conforme consta no voto do Ministro EDSON FACHIN: “Resgato uma vez mais o ponto: a questão 
constitucional em discussão somente pode ser desvelada em sua completude e complexidade 
quando posta em análise sob as lentes do federalismo, do direito penitenciário, da segurança 
pública e da segurança do serviço no âmbito da proteção do direito do consumidor de telefonia 
móvel. Dessa forma, não se limita à singela discussão sobre a competência legiferante privativa 
da União sobre o importante tema das telecomunicações. (...) Perceba-se que para além das 
diretas conexões com o direito penitenciário delineadas neste voto, as telecomunicações possuem 
outros importantes pontos de contato com a questão da segurança pública, o que é evidenciado 
pela própria Lei do FUST ao elencar, entre os objetivos da aplicação de seus recursos, a 
implantação de acessos individuais para órgãos de segurança pública (art. 5º, X) (...) As 
telecomunicações, no entanto, não constituem o cerne da discussão dos autos, em que a 
legislação impugnada versa sobre direito penitenciário e a segurança pública”. Nesse mesmo 
sentido foram as palavras do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO: “Penso, diversamente, e com todas 
as vênias dos eminentes Colegas que votaram em sentido oposto, que esta é uma norma cujo 
propósito principal - me parece fora de dúvida - é tratar de uma questão penitenciária, com 
reflexos sobre a segurança pública. E a legislação penitenciária, ela é de competência concorrente 
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abordou a questão sob a ótica da proporcionalidade, concluindo que a medida 

indicada nas leis estaduais é adequada e não excessiva, uma vez que a 

segurança pública da sociedade representa bem jurídico constitucional que deve 

ser privilegiado, no caso analisado, em relação ao uso do aparelho celular: 

 

Para caracterizar a ausência de proporcionalidade, a meu ver, seria 
necessário demonstrar que esta medida não é adequada, ou seja, que 
ela não é capaz de produzir o resultado desejado. Em segundo lugar, 
que ela é excessiva, vale dizer, que exista uma medida alternativa 
menos gravosa para o particular. E em terceiro lugar, na 
proporcionalidade em sentido estrito, eu penso que seria preciso 
demonstrar que o bem jurídico – uso de telefone celular por aquela 
comunidade – tem maior peso, no caso concreto, do que a proteção 
dada, por essa medida, à segurança pública da sociedade. Eu, 
pessoalmente, e novamente com todo o respeito a quem pensa 
diferente, acho que a desproporcionalidade não se revela na violação 
de nenhum desses três subprincípios. A medida é adequada, não é 
excessiva - a menos que se demonstre que há meio alternativo -, e 
acho que a segurança pública da coletividade é um bem jurídico 
constitucional que sobrepuja o interesse legítimo, como seja o de fazer 
uso de um aparelho celular. 

 

A linha argumentativa dos votos vencidos no julgamento desse caso, e, 

em consequência, as conclusões dela decorrentes, são encampadas nesse 

trabalho, com argumentação que será reforçada no próximo capítulo, no momento 

da abordagem da segurança como direito de proteção fundamental do ser 

humano, que deve ser considerado para o exercício das funções estatais em 

todas as esferas de poder, legislativo, executivo e judiciário. 

 

A última problemática que decorre do binômio facções criminosas e uso 

de aparelhos celulares a partir do interior dos estabelecimentos prisionais, 

representada por mais uma colisão de direitos fundamentais com a segurança 

                                                                                                                                                                                
dos estados, assim como prover acerca da segurança pública, por força do artigo 144, também é 
competência dos estados. Portanto se nós fôssemos adotar, aqui, neste caso, o critério de qual é 
o interesse mais visível, mais nítido, claramente não é o de telecomunicação, é o de Direito 
penitenciário e o de segurança pública, assim me parece. (...) Acho que essa é a melhor forma de 
se interpretar a Constituição, verificar se há alguma questão de dignidade humana ou direito 
fundamental em jogo. Se houver, ela vence; se não houver, deve-se produzir a interpretação, 
desde que constitucionalmente legítima, que produza o melhor resultado para o maior número de 
pessoas. E penso que esta interpretação, preconizada pelo Ministro Fachin, é a que realiza este 
desiderato”. E também a conclusão da Ministra ROSA WEBER: “entendo, no caso específico, apesar 
da natureza híbrida da norma e toda essa multidisciplinariedade aqui destacada, prevalecente o 
interesse maior vinculado a Direito penitenciário, sobretudo à segurança pública.” 
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pública, é o reconhecimento de que a comunicação com pessoas íntimas e 

familiares é elemento favorável à ressocialização do preso. Tal argumento, 

inclusive, é empregado para repudiar a punição pela prática da falta grave 

disciplinada pelo artigo 50, inciso VII, da lei de execução penal. 

 

Em face da comprovação de que realmente os presos falam ao telefone 

com seus parentes e pessoas íntimas, não se repudia tal argumento, tanto que se 

defende a impossibilidade de obrigar a acusação a apresentar a transcrição de 

todos os áudios interceptados em decorrência de procedimento cautelar judicial 

autorizador da medida (em especial na hipótese de concurso de pessoas), sob 

pena de exposição desnecessária no processo de fatos e assuntos concernentes, 

unicamente, à esfera da intimidade do preso/investigado, os quais não guardam 

mínima relação com a persecução criminal. Porém, se a realidade investigatória 

comprova que o preso fala ao telefone com parentes, ela também atesta que, pelo 

mesmo aparelho, ele fala com comparsas e pratica delitos. 

 

Nesse sentido, se é certo que o Estado, no âmbito das políticas públicas 

destinadas à gestão penitenciária, deve se nortear pela imprescindibilidade de 

minimização das omissões que acarretaram o reconhecimento, pelo Supremo 

Tribunal Federal, de um “estado de coisas inconstitucionais”, e pela adoção de 

medidas que, de alguma forma, favoreçam a possibilidade de ressocialização; 

também é correto afirmar que, ao mesmo Estado, é exigível atuação para 

contenção das infrações penais perpetradas a partir do interior dos 

estabelecimentos prisionais. 

 

Possível solução ao conflito entre a necessidade de resguardo da 

segurança e a busca da ressocialização do preso por meio da comunicação com 

pessoas do seu núcleo familiar foi imaginada no projeto de lei do Senado nº 513, 

de 2013, que prevê ampla reforma à lei de execução penal e insere, em seu artigo 

41, entre os direitos do custodiado, o inciso XV: “contato com o mundo exterior 

por meio de correspondência e outros meios que não comprometam a 

segurança e os objetivos desta Lei, inclusive o uso de telefone público 
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monitorado pela autoridade competente”245 (grifo nosso). É pressuposto 

intransponível para o implemento dessa medida (já empregada em outros países 

como a Itália), sem ofensa ao princípio da segurança, o total monitoramento das 

conversas travadas pelo meio de comunicação público e, em caso de elas 

revelarem práticas delituosas, os seus conteúdos serem utilizados como meio de 

convicção para instauração e desenvolvimento de persecuções criminais.246 Do 

contrário, seria verdadeiro paradoxo o Estado reconhecer que a comunicação do 

preso com o mundo externo é uma forma de disseminação das ações de 

organizações criminosas e, simultaneamente, fornecer os meios para tanto. 

 

Objetivou-se, neste capítulo, demonstrar como o emprego das novas 

tecnologias da comunicação pelas facções a partir do ambiente interno ao cárcere 

foi crucial para a potencialização dos danos ocasionados pelas práticas 

criminosas, uma vez que esse uso possibilitou não apenas a rápida disseminação 

das ordens delituosas dos escalões superiores de comando, mas a própria 

estruturação organizacional e funcional do agrupamento de pessoas. 

 

No transcurso do raciocínio empregado foram encontradas questões 

identificadas a partir de contextos fáticos reveladores de conflitos entre direitos 

fundamentais, em especial pela contraposição do direito de comunicação e do 

direito à segurança, as quais foram consideradas relevantes por atestarem que o 

uso das novas tecnologias de comunicação, além das consequências delituosas 

identificadas na atuação do Primeiro Comando da Capital, ainda ocasionam 

outras problemáticas que reclamam imediatas resoluções estatais. 

 

Nesse contexto, antecipando as considerações que serão sedimentadas 

no capítulo seguinte, que se norteiam pelo reconhecimento do dever estatal de 

                                                           
245 Por ser inerente ao Regime Disciplinar Diferenciado o maior isolamento daqueles nele 
custodiados, entre os quais algumas lideranças de facções criminosas, essa forma de 
comunicação deve a ele ser obstada. 

246 Apesar de ser concretizada por terceiro alheio à comunicação, a gravação das conversas 
mantidas com base nesse sugerido regramento legal não se submeteria aos preceitos reguladores 
das interceptações telefônicas, afinal, além do reconhecimento do inequívoco paradoxo acima 
indicado, a premissa desse monitoramento seria a ciência dos interlocutores de que o áudio 
estaria sendo coletado e poderá eventualmente ser usado como meio de prova. 
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outorga da segurança como modo de consagração dos direitos fundamentais do 

ser humano, entende-se que, para dirimir tais lides, o Estado não pode deixar de 

considerar todos os danos provocados por ações criminosas desenvolvidas a 

partir do interior dos estabelecimentos prisionais e deve utilizar, como elemento 

de ponderação da proporcionalidade das medidas necessárias à contenção delas, 

o dever constitucional de guarnecer a segurança, tanto no aspecto coletivo, como 

individual. 

 

Em razão disso, reforça-se o entendimento de que, sendo instrumento de 

disseminação de diversas práticas delituosas (não apenas aquelas imputadas ao 

Primeiro Comando da Capital) e peça fundamental na expansão territorial, social 

e política das facções criminosas para o ambiente externo ao cárcere, não é 

concebível a indiscriminada utilização dos meios de comunicação por quem está 

com a sua liberdade privada por determinação judicial. 

 

Repisa-se, também, o entendimento de que o contato com familiares é 

importante instrumento para outorga de dignidade ao preso, razão pela qual se 

encampou o disposto no projeto de reforma da lei de execuções penais, que 

prevê esse contato por meio de telefones públicos, porém, diante das premissas 

acima pontuadas concernentes ao direito à segurança, tal contato deve ser 

concretizado com o acompanhamento estatal das conversas.247 

 

Reafirma-se, ainda, que efetivas medidas impeditivas ao ingresso de 

meios de comunicação no interior dos cárceres devem ser adotadas pelo Estado, 

e que tais medidas não podem ultrapassar os limites da sua finalidade, causando 

danos a terceiros. 

 

Assim, salientou-se a imprescindibilidade do alcance de tecnologia hábil 

para identificação de aparelhos de comunicação levados junto ao corpo das 

                                                           
247 Outra medida necessária para a concretização desse contato por meio de telefone público é a 
prévia comprovação do vínculo de parentesco daqueles que serão os interlocutores, objetivando 
evitar que integrantes da facção criminosa dissimulem essa qualidade pessoal para concretizarem 
a transmissão de informações para aqueles que ainda permanecem no interior dos cárceres, com 
o uso cada vez mais comum de comunicações codificadas. 
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pessoas, de forma a garantir eficácia dessa rastreabilidade sem a exposição do 

visitante às indignas revistas íntimas; a relevância da aquisição de equipamentos 

capazes de identificar a existência de aparelhos de comunicação no interior dos 

presídios; bem como a necessidade de emprego de bloqueadores de sinais de 

comunicação que ostentem tecnologia não apenas para o efetivo desempenho 

das suas funções (ou seja, o bloqueio), mas, também, que não ocasionem 

prejuízos à comunicação telefônica da população instalada nas proximidades dos 

estabelecimentos prisionais (aqui, obviamente, em face do regime de concessão 

brasileiro, deve haver do Estado a firme cobrança para que as empresas de 

telefonia colaborem para o alcance dessa solução tecnológica). 

 

Pondera-se, no entanto, que não há como se concretizar tais medidas 

sem suficiente aporte financeiro. Assim, não basta a elaboração de leis 

regulamentando a instalação de tais objetos tecnológicos, ou a imposição de 

ordens destinadas ao implemento das medidas, se o Executivo não aloca 

previamente a correspondente dotação orçamentária. 

 

Constata-se, ademais, a imprescindibilidade de o Estado efetivamente 

conceder ao preso o necessário para garantia da sua dignidade dentro do 

cárcere, concretizando o seu direito à higiene, alimentação e saúde, de forma que 

não fique a cargo da família levar tais objetos para o interior dos presídios. Tal 

providência, além de ser óbvia para a preservação dos direitos fundamentais, 

poderia minimizar uma das formas de ingresso dos aparelhos celulares nos 

estabelecimentos prisionais. 

 

Por fim, conforme acima salientado, o Estado deve reconhecer que uma 

das principais portas de chegada dos aparelhos de comunicação às mãos dos 

presos é aquela que está aberta bem no interior das suas próprias entranhas, ou 

seja, a via da corrupção de agentes públicos. E, junto a esse reconhecimento, 

deve colocar em prática efetivas medidas capazes de diagnosticar tais casos, 

coletar as provas suficientes para suas comprovações e promover a justa 

responsabilização em todas as vertentes, uma vez que tais condutas, além do 
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gravíssimo fomento às atividades das facções criminosas, ofendem à própria 

higidez e credibilidade da administração pública. 
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CAPÍTULO 3 
REFLEXOS JURÍDICOS DA MUTABILIDADE FINALÍSTICO-
ASSOCIATIVA DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL 
 

Até o momento o estudo almejou a sedimentação das seguintes 

premissas: delimitação da terminologia na qual o objeto de estudo seria 

correlacionado (facções criminosas), análise de elementos espaciais e sociais 

fomentadores da sua origem, e delimitação do local de nascedouro (o primeiro 

palco de sua sedimentação e expansão), apresentação das suas raízes históricas 

por meio de abordagem comparativa com outro objeto similar (o Comando 

Vermelho) e demonstração do seu fenômeno expansivo no corpo do sistema 

penitenciário e no ambiente “extramuros”, com estudo das técnicas empregadas 

para a conquista territorial, política e social. 

 

A inicial aposição de tais premissas teve como desiderato a construção do 

alicerce necessário para o desenvolvimento de reflexões concernentes à 

transposição da abordagem fática para a jurídica. 

 

Partindo desse intuito e considerando que o objeto de estudo, o Primeiro 

Comando da Capital, como já apontado no início do trabalho, corresponde a uma 

aglutinação permanente de pessoas com finalidades comuns, regida, inclusive, 

por estatuto próprio, em caráter preliminar constata-se a existência de previsões 

constitucionais às quais tal objeto está afeto, que reclamam avaliação para 

construção das conclusões que seguirão. 

 

 

3.1. Análise do resguardo constitucional para a associação de pessoas e 
ponderações sobre a sua aplicabilidade para o Primeiro Comando da Capital. 
 

De acordo com o artigo 5º, inciso XVII, da Constituição brasileira, “é plena 

a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”. Trata-

se de materialização de um dos direitos fundamentais de liberdade, reconhecido 

como um fenômeno recente, do século XX, em especial a partir da Segunda 
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Guerra Mundial, atualmente difundido tanto no plano internacional como em 

nosso patamar constitucional pátrio.248 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA invoca a lição de PONTES DE MIRANDA para 

apresentar a definição de associação moldada ao texto constitucional brasileiro: 

 

Associação é – no dizer de Pontes de Miranda – “toda coligação 
voluntária de algumas ou de muitas pessoas físicas, por tempo longo, 
com o intuito de alcançar algum fim (lícito), sob direção unificante. Não 
está em causa a personalidade, nem, sequer, certa capacidade indireta 
de direito [...], como a de receber benefícios (e.g., modus).”249 

 

MICHAEL LOTHAR e MARTIN MORLOK, ao analisarem o artigo 9º, n. 1, da Lei 

Fundamental alemã,250 e o § 2º, n. 1, da Lei das Associações do mesmo país, 

                                                           
248 “No plano do direito internacional dos direitos humanos, a liberdade de associação foi 
consagrada no art. XXII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), no 
art. XX da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e em outros muitos tratados e 
convenções internacionais, tais como – e a listagem não é exaustiva – nos arts. 21 e 22 do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), no art. 8º do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (1966), nos arts. 15 e 16 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (1969) e no art. 12 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, atualmente 
integrada ao Tratado de Lisboa. Particularmente relevante para a ordem jurídica brasileira é a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José), incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Dec. 678, de 1992” (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; 
MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553). 

249 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 265. 

250 Lei Fundamental da República Federal da Alemanha: “Artigo 9 (Liberdade de associação e 
coalizão) (1) Todos os alemães têm o direito de constituir associações e sociedades. (2) São 
proibidas todas as associações cujas finalidades ou cuja atividade sejam contrárias às leis penais 
ou estejam orientadas contra a ordem constitucional ou os ideais do entendimento entre os povos. 
(3) É garantido a todas as pessoas e profissões o direito de constituir associações destinadas a 
defender e melhorar as condições econômicas e de trabalho. Consideram-se nulos os ajustes 
tendentes a restringir ou a impedir esse direito, bem como ilegais as medidas com esse fim. 
Medidas segundo os artigos 12a, 35 §2, 35 §3, 87ª §4 e artigo 91 não podem ser orientados 
contra conflitos de trabalho, levados a cabo por associações no sentido da primeira frase, para a 
defesa e melhoria das condições econômicas e de trabalho”. Ademais, são exemplos de previsões 
constitucionais a respeito da liberdade de associação o artigo 18, da Constituição Italiana, de 
1947, o artigo 22, da Constituição da Espanha, de 1978, e o artigo 46, da Constituição da 
República Portuguesa, de 1976. Porém, ao analisarem a expressa previsão da Lei Fundamental 
da Alemanha a respeito da garantia constitucional à liberdade de associação, explicam MICHAEL 

LOTHAR e MARTIN MORLOK que “o facto de a liberdade de associação em geral ser garantida como 
direito fundamental não é de maneira nenhuma óbvio na comparação internacional das 
Constituições” (Direitos fundamentais. Tradução de António Francisco de Sousa e António Franco. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 264 – a citação correspondeu à transcrição do texto encontrado na 
obra consultada, portanto, na língua portuguesa europeia, para a qual foi traduzida), e 
exemplificam: “A Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, de 1787, não conhece a 
liberdade de associação, e mesmo o primeiro Amendment de 1791 só assinala a liberdade de 
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afirmam que são pressupostos para o exercício do direito fundamental de 

associação: pluralidade de pessoas (no mínimo duas), associação voluntária com 

um interesse comum, formação organizada da vontade por meio de regras (como 

forma de diferenciar a associação da reunião prevista no artigo 8º, n. 1, da Lei 

Fundamental alemã) e união das pessoas por um período alargado de tempo.251 

Em sentido similar é a lição de INGO WOLFGANG SARLET, pautada na realidade 

constitucional brasileira, que acrescenta a espontaneidade aos elementos 

constitutivos da liberdade de associação.252 

 

Em face das previsões contidas nas Legislações Fundamentais 

apresentadas, identifica-se que o aspecto finalístico da associação é determinante 

para o recebimento, pelo agrupamento de pessoas, da proteção constitucional ao 

exercício de tal direito fundamental de liberdade. 

 

Enquanto lícito o motivador associativo, as associações reclamam do 

Estado prestações e abstenções em prol da garantia do tranquilo exercício de tal 

direito fundamental de liberdade,253 consubstanciadas em proteções positivas254 

                                                                                                                                                                                
opinião e a liberdade de reunião; outro tanto é válido para a Declaração francesa dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, e para a Constituição francesa de 1791; até hoje, as associações 
só são mencionadas no Preâmbulo” (idem, ibidem, nota 324). 

251 LOTHAR, Michael; MORLOK, Martin. Op. cit., p. 268 a 271. 

252 “Os elementos constitutivos da Liberdade de associação são essencialmente três: (a) a 
associação deve ser espontânea, portanto, ser o resultado da livre opção de criar uma associação 
ou dela participar; (b) a associação serve a uma finalidade ou a finalidades em comum; (c) a 
associação reúne várias pessoas físicas ou jurídicas mediante certa estabilidade temporal e 
organizatória, resultado de uma manifestação de vontade e de um regramento escrito ou não 
escrito em comum” (SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 557 e 558). Ademais, PAULO GUSTAVO 

GONET BRANCO acrescenta, no tocante aos requisitos necessários para o reconhecimento de uma 
associação, que “o elemento espacial, decisivo para se falar em “reunião”, é, aqui, irrelevante. 
Pontes de Miranda lembra que “sociedades de sábios ou de negócios podem existir sem que a 
reunião física se dê. Vota-se por meio de cartas, discute-se por escrito, pelo telégrafo, pelo 
telefone”” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 12. ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 305). 

253 “A liberdade de associação, de acordo com o dispositivo constitucional em exame, contém 
quatro direitos: o de criar associação (e cooperativas), que não depende de autorização; o de 
aderir a qualquer associação, pois ninguém poderá ser obrigado a associar-se; o de desligar-se da 
associação, porque ninguém poderá ser compelido a permanecer associado; e o de dissolver 
espontaneamente a associação, já que não se pode compelir a associação a existir” (SILVA, José 
Afonso da. Op. cit., p. 266); “A liberdade de associação significa: 1º) que ninguém poderá ser 
obrigado a se associar, ou 2º) a permanecer associado, ou 3º) a abandonar determinada 
associação, ou 4º) a autonomia de organização e funcionamento das associações” (TAVARES, 
André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12. ed.. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 500). 
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(assegurar a liberdade de fundar uma associação – artigo 5º, XVIII, da 

Constituição –, de organiza-la e geri-la, de a ela aderir e de comprometer-se 

ativamente com ela) e negativas (garantir que ninguém pode ser obrigado a se 

envolver com uma associação ou ser proibido de sair dela – artigo 5º, XX, da 

Constituição –, e que não seja compulsoriamente dissolvida uma associação ou 

suspensas as suas atividades, salvo por decisão judicial – artigo 5º, XIX, da 

Constituição).255 

 

Por outro lado, os Estatutos Constitucionais não reconhecem proteção às 

associações de pessoas norteadas por finalidades ilícitas,256 conforme expresso 

no citado artigo 5º, inciso XVII, da nossa Lei Maior; no artigo 18, da Constituição 

italiana, que assegura o direito de livre associação, desde que não seja para fins 

repelidos pela legislação penal, não se desenvolva em caráter secreto e não seja 

organização paramilitar; no artigo 46, da Constituição portuguesa, que confere a 

liberdade de associação, contanto que não se destine a finalidades contrárias à lei 

penal, nem ao fomento de ideais fascistas e que não apresentem cunho militar; no 

artigo 9º, n. 2, da Lei Fundamental alemã, que condiciona o exercício de tal 

liberdade à não perseguição de finalidade rechaçada pelo direito penal ou pela 

ordem constitucional; e no artigo 22, da Constituição espanhola, que reconhece o 

direito de associação, porém, condena aquelas que se dediquem a fins delituosos 

                                                                                                                                                                                
254 “A existência de obrigações positivas vinculadas à liberdade de associação foi objeto de 
reconhecimento também pela Corte Interamericana da Costa Rica, que vela pela aplicação, no 
âmbito interno dos Estados, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Precisamente num 
caso envolvendo o Brasil, a Corte entendeu que tais obrigações positivas englobam a prevenção 
de atentados contra o direito de associação, a proteção daqueles que exercem a liberdade 
associativa, bem como a investigação (incluindo a imposição de eventual sanção) dos que violam 
a liberdade de associação” (SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 561 e 562). 

255 Nesse sentido: LOTHAR, Michael; MORLOK, Martin. Op. cit., p. 272 a 274. Ademais, salienta-
se que, com relação às associações cooperativas, sindicais e de partidos políticos, a Constituição 
prevê um regime específico de regulamentação e proteção. 

256 “Os fins ilícitos abarcam, em primeira linha, qualquer finalidade ou atuação ofensiva da 
legislação criminal, mas também incluem fins e atos contrários aos bons costumes e mesmo 
ofensivos à ordem pública, visto que a ilicitude vai tomada em sentido mais amplo, como 
contrariedade ao direito, devendo o controle da licitude incidir tanto sobre os documentos 
constitutivos da associação, quanto sobe as atividades desenvolvidas por ela, o mesmo valendo 
para a vedação de associações de caráter paramilitar, sendo que tal caráter poderá ser aferido 
com base no modo de atuação e desenvolvimento das associações” (SARLET, Ingo Wolfgang. 
Op. cit., p. 562, que, na sequência, pondera que “a utilização dos critérios dos bons costumes e da 
ordem pública, todavia, deve ser feita com cautela, em situações especiais e muito bem 
caracterizadas, assumindo, de resto, caráter residual”). 
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ou que se valham de meios assim qualificados, proibindo, ainda, as associações 

de cunho secreto ou paramilitar.257 

 

Há, portanto, no plano constitucional, expressa vedação à concretização 

de atividades ilícitas por meio de um agrupamento de pessoas, ou do 

desenvolvimento de práticas contrárias ao direito e à ordem pública para 

sustentar os fins associativos. E tal vedação não é contraditória à consagração 

constitucional do direito de associação, uma vez que não se reconhece a 

existência de direito fundamental absoluto, e que haveria concreto desvirtuamento 

dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil caso nosso 

ordenamento jurídico conferisse guarida às ações ilícitas perpetradas por pessoas 

agrupadas. Ademais, sendo direito fundamental, a liberdade de associação 

submete-se aos regramentos sedimentados no texto constitucional, 

representativos da sua própria limitação jurídica. Por fim, imenso paradoxo seria 

acobertar ações ilícitas de agrupamentos de pessoas enquanto, no plano 

individual, a mesma espécie de conduta fosse proibida. Nesse contexto, explicam 

MICHAEL LOTHAR e MARTIN MORLOK: 

 

O sentido e o fim da liberdade de associação não pode ser o de colocar 
globalmente as actividades das associações sob uma única protecção, 
enquanto a mesma atitude seria proibida a um indivíduo particular. Os 
meios de constituição de associações não justificam os seus fins. 
Actividades nocivas tornam-se tanto mais perigosas em virtude do seu 
exercício coletivo. A esse facto pode a ordem jurídica reagir.258 

 

Trazendo as previsões contidas nas Legislações Fundamentais 

apresentadas para o foco de atenção deste trabalho e correlacionando-as com as 

premissas contidas nos capítulos anteriores, algumas conclusões são permitidas: 

 

                                                           
257 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Art. 5º, XVI a XXI. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição 
do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 304-312, nota 16, p. 308. 

258 LOTHAR, Michael; MORLOK, Martin. Op. cit., p. 275. Tais autores concluem afirmando que, 
sem dúvida, a punição da formação de uma associação criminosa ou terrorista representa, nos 
termos dos §§ 129, 129a do Código Penal, uma ingerência – no entanto justificada – na liberdade 
de associação (referindo-se às previsões típicas do direito penal alemão). 
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(i) seria possível reconhecer, na união de presos que almejasse a 

conquista de direitos fundamentais, representados no lema “Paz, Justiça e 

Liberdade”, os elementos necessários para a afirmação de uma associação 

(pluralidade de pessoas, conjugação espontânea e voluntária de interesses 

comuns lícitos e estabilidade temporal e organizatória). A permissão para tal 

subsunção fática à hipótese normativo-constitucional que norteia o direito de 

liberdade analisado alicerça-se em dois pilares: a) na possibilidade de 

reconhecimento jurídico de associações sem a existência prévia de autorização 

estatal ou de normativa infraconstitucional;259 b) no reconhecimento da liberdade 

de associação como um direito individual de expressão coletiva, manifestado 

como resultado do concurso de vontades individuais, representativo da 

democracia por ser instrumento consagrador de diversas expressões de 

liberdades.260 

                                                           
259 “Note-se que a criação em si de uma associação independe, nos termos da Constituição 
Federal, de autorização prévia, de modo que a exigência legal de inscrição, para efeitos de 
legitimidade da associação e de representar os seus associados, não se confunde com a figura da 
autorização prévia” (SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 563); “A liberdade de associação não se 
encontra sob a reserva de autorização dos fins da lei ordinária (sobre a discussão paralela para 
limitar a proteccção do art. 12º, n. 1, da Lei Fundamental a profissões autorizadas  n. m. 350 e 
s.). São de rejeitar as abordagens que pretendem limitar o âmbito de protecção do art. 9º, n. 1, da 
Lei Fundamental. Senão, de maneira contrária ao sistema, seriam deslocadas para o âmbito de 
proteção limitações aos direitos fundamentais que se podem justificar legalmente e que estão 
sujeitas ao princípio da proporcionalidade. Pela mesma razão, o art. 9º, n. 2, da Lei Fundamental 
( n. m. 664 e s.) representa um limite à liberdade de associação e não uma restrição ao seu 
âmbito de protecção. A proteccção neutra quanto aos fins da liberdade de associação não está 
sob a reserva da autorização dos fins por parte da lei ordinária” (LOTHAR, Michael; MORLOK, 
Martin. Op. cit., p. 277). “A garantia constitucional, de outra parte, não se limita aos grupamentos 
dotados de personalidade jurídica, que não se revela elemento indispensável para que se 
reconheça num grupamento de pessoas uma associação protegida constitucionalmente. O termo 
associação no texto constitucional tem sentido amplo, nele se incluindo as modalidades diversas 
de pessoas jurídicas conhecidas no Direito Civil, bem como outros grupamentos desvestidos de 
personalidade jurídica” (BRANCO, Pulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 309). “É de distinguir a 
liberdade para se associar da situação jurídica dos atos (não ilícitos) que a associação pretende 
praticar. A proteção constitucional da liberdade de associação não imanta de índole constitucional 
nem os objetivos que a associação livremente criada busca realizar, nem os meios que elege para 
tanto. Daí que um obstáculo que se venha impor a uma atividade a que se dedica a associação 
não poderá ser tido, por si só, como hostil ao direito fundamental de associação” (idem, p. 310). 

260 “Aliás, é no seu significado para a democracia que a liberdade de associação alcança a sua 
maior repercussão, notadamente na esfera não estritamente individual. Mediante a possibilidade 
de as pessoas formarem agregados interpessoais de interesses para a consecução, na condição 
de entes coletivos, de objetivos comuns, a liberdade de associação, tal como propõe Miguel 
Carbonell, assume papel essencial na conformação das democracias modernas” (SARLET, Ingo 
Wolfgang. Op. cit., p. 557). Ademais, “a liberdade de associação presta-se a satisfazer 
necessidades várias dos indivíduos, aparecendo, ao constitucionalismo atual, como básica para o 
Estado Democrático de Direito. Quando não podem obter os bens da vida que desejam, por si 
mesmos, os homens somam esforços, e a associação é a fórmula para tanto. (...) Indivíduos 



157 

 

 

(ii) Contudo, a conformação humana, estrutural e política do Primeiro 

Comando da Capital longe está da configuração democrática reclamada para o 

seu reconhecimento constitucional como associação. 

 

Como ressaltado acima, são direitos democráticos que emanam de tal 

liberdade fundamental a livre participação na associação, a impossibilidade de 

alguém ser compelido a participar de uma associação, a liberdade para se 

desligar de uma associação, o direito de permanecer associado e de não ser 

obrigado a tanto. 

 

No tocante à garantia da liberdade de participação, entre todos aqueles 

aos quais se é reconhecida a existência de um mesmo ideal, dos mesmos fins, 

das mesmas mazelas, dos mesmos sonhos e dos mesmos sofrimentos, verifica-

se a identidade que reclama indiscriminado ingresso no agrupamento de pessoas. 

Nesse sentido, como apontado no capítulo inaugural, há nítidos elementos de 

identidade entre aqueles que estão encarcerados (circunstância criminológica, 

aliás, muito bem explorada pela facção estudada para arregimentar simpatizantes 

e integrantes), que permitem a conclusão de que o ingresso no Primeiro 

Comando da Capital deveria ser igualitário para todos os presos, uma vez que 

seu lema é pretensamente destinado à defesa dos direitos de “paz, justiça e 

liberdade” no interior dos estabelecimentos prisionais. 

 

A realidade prisional, contudo, contraria essa conclusão. 

 

É notória a existência de diversas outras facções criminosas no ambiente 

prisional brasileiro, irmanadas ou rivais.261 É notória, também, em especial após 

                                                                                                                                                                                
podem se associar para alcançar metas econômicas, ou para se defenderem, para mútuo apoio, 
para fins religiosos, para promover interesses gerais ou da coletividade, para fins altruísticos, ou 
para se fazerem ouvir, conferindo maior ímpeto à democracia participativa. Por isso mesmo, o 
direito de associação está vinculado ao preceito de proteção da dignidade da pessoa, aos 
princípios de livre iniciativa, da autonomia da vontade e da garantia da liberdade de expressão” 
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 302). 

261 Com exceção do PCC, presente em todos os Estados, foram identificadas as 
autodenominações das seguintes facções (em Goiás constatou-se somente a presença do PCC): 
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os recentes acontecimentos amplamente noticiados em inúmeros canais de 

comunicação, a impossibilidade de convivência física, não apenas na mesma 

cela, mas até no mesmo presídio, de detentos integrantes de facções rivais ao 

Primeiro Comando da Capital, sob pena de ocorrência de confrontos homicidas 

reveladores de extrema brutalidade e crueldade (o resultado das rebeliões 

ocorridas no final do ano de 2016 e no início do ano de 2017 foram mutilações, 

decapitações e até canibalismo).262 

 

                                                                                                                                                                                
Família do Norte (FDN), Bonde dos 40, 300 Espartanos e Comando Vermelho (CV) – Amazonas; 
CV, FDN e Primeiro Comando da Mariola – Roraima; FDN, CV, Equipe Rex, Bonde dos 30 e 
Comando Classe A – Pará; CV e Gangue da Ponte (GDA) – Amapá; CV – Tocantins; CV, Primeiro 
Comando do Maranhão, Bondinho da Ilha, Primeiro Grupo do Estreito, Bando dos 40 (B40), Anjos 
da Morte (ADM), Comando Organizado do Maranhão (COM) e Bonde dos 300 – Maranhão; Bonde 
dos 40, Primeiro Comando de Campo Maior (PCM), Primeiro Comando de Esperantina (PCE) e 
Facção Criminosa de Teresina – Piauí; Comando Norte, CV, Amigo dos Amigos (ADA) e 
Guardiões do Estado – Ceará; Primeiro Comando de Natal (PCN) e Sindicato do Crime (SDC) – 
Rio Grande do Norte; Okaida, SDC, CV e Estados Unidos – Paraíba; CV, Bonde dos 13 e FDN – 
Acre; Amigos Leais, CV, FDN e Crime Popular – Rondônia; Firma e CV – Alagoas; Primeiro 
Comando Metropolitano (PCM) e Comando da Paz – Sergipe; Bonde do Maluco, DMP, MAP, 
Bonde do Ajeita, Katiara, Comando da Paz, Comando do Perna, Caveira e CV – Bahia; Paz, 
Liberdade e Direito (PLD) e CV – Distrito Federal; Comando Norte/Nordeste – Pernambuco; 
BadBoys, Baixada Cuiabana, Comando Verde e CV – Mato Grosso; Primeiro Comando do Paraná 
e CV – Paraná; Primeiro Grupo Catarinense (PGC), CV, Primeiro Comando Revolucionário 
Catarinense (PCRC), País Livre (PL) e Força Revolucionária Catarinense (FRC – Serpente Negra) 
– Santa Catarina; CV, Primeiro Comando do MS, Primeiro Comando da Liberdade, Grupo G e 
PGC – Mato Grosso do Sul; Bala na Cara, Os Tauras, Os Manos, V7, Os Abertos, Unidos Pela 
Paz e Amigos Leais – Rio Grande do Sul; Primeiro Comando de Vitória, CV e ADA – Espírito 
Santo; Paz, Justiça e Liberdade (PJL), Comando Mineiro de Organizações Criminosas, Primeiro 
Comando Mineiro e Primeiro Comando das Minas Gerais – Minas Gerais; CV, ADA, Terceiro 
Comando Puro (TCP) e Povo de Israel – Rio de Janeiro; Comando Revolucionário Brasileiro da 
Criminalidade (CRBC), Comando Jovem Vermelho da Criminalidade (CJVC), Cerol Fino, Seita 
Satânica (SS) e Comando Democrático da Liberdade (CDL) ou Comissão Democrática da 
Liberdade – São Paulo (LACERDA, Ricardo et. al.. Facções criminosas do Brasil. São Paulo: Abril, 
2017, p. 65). 

262 Entre as rebeliões ocorridas, destaca-se a que ocorreu em Amazonas, especialmente no 
Complexo Penitenciário Anísio Jobim – COMPAJ, decorrente de confronto entre as facções 
Primeiro Comando da Capital (PCC) e rival Família do Note (FDN), vinculada ao Comando 
Vermelho (CV), na qual, entre os dias 1º e 2 de janeiro de 2017, acarretou cinquenta e seis mortes 
intramuros e três extramuros (ocorreram, também, quatro mortes na Unidade Prisional do 
Puraquequara (UPP) e outras quatro na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, todas em 
Manaus) – informações disponíveis em http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9725-
crise-do-sistema-prisional-ministerio-publico-do-amazonas-encaminha-relatorio-ao-
cnmp#.Wf3JUWe7qP1, acesso em 04.11.2017. Destaca-se, também, outro massacre, ocorrido 
poucos dias depois, 6 de janeiro de 2017, em Roraima, com trinta e três mortes provadas pelo 
PCC, diversas com decapitações. Segundo a socióloga CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS, 
pesquisadora referência no estudo do Primeiro Comando da Capital, as mortes decorrem do fim 
da aliança entre o PCC e o CV, com a disputa pelo controle dos presídios no Brasil (PEREIRA, 
Néli. Secretário diz que corpos de presos em Roraima foram decapitados e atribui massacre ao 
PCC. BBC BRASIL. 6 de janeiro de 2017. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
38533307, acesso em 04.11.2017). 

http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9725-crise-do-sistema-prisional-ministerio-publico-do-amazonas-encaminha-relatorio-ao-cnmp#.Wf3JUWe7qP1
http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9725-crise-do-sistema-prisional-ministerio-publico-do-amazonas-encaminha-relatorio-ao-cnmp#.Wf3JUWe7qP1
http://www.mpam.mp.br/noticias-sp-1771083401/9725-crise-do-sistema-prisional-ministerio-publico-do-amazonas-encaminha-relatorio-ao-cnmp#.Wf3JUWe7qP1
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38533307
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38533307
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Tais fatos atestam que, na verdade, não há uma representatividade 

democrática no contexto das facções prisionais e que os propalados ideais de 

defesa dos tão lesados direitos da massa carcerária, na verdade, são argumentos 

de conquista de soldados para travarem as sangrentas lutas internas e externas 

em prol dos verdadeiros ideais das cúpulas que controlam os destinos e as ações 

dos agrupamentos de presos. Se houvesse realmente, em tais facções 

criminosas, um ideal humanitário e igualitário a ser defendido, com uma 

verdadeira finalidade lícita a ser compartilhada, todos aqueles que se 

encontrassem submetidos às mesmas mazelas democraticamente seriam 

agregados ao Primeiro Comando da Capital, ou ao Comando Vermelho, ou à 

Família do Norte, ou ao Bonde dos 40, ou ao Primeiro Grupo Catarinense, ou ao 

Sindicato do Crime do RN, enfim, a qualquer uma das facções que tivesse por 

base ideais humanitários similares ao lema “Paz, Justiça e Liberdade”, sem 

nenhuma discriminação ou preconceito. No contexto da necessidade de 

representação democrática nos agrupamentos de pessoas para o recebimento do 

amparo constitucional, PAULO GUSTAVO GONET BRANCO muito bem explica: 

 

Assim, associações com meta de representação de interesses não 
poderiam recusar o ingresso nelas de todos os abrangidos pela 
atividade ou pelo grupo que dizem representar. Isso pode ser justificado 
aludindo-se à doutrina dos atos próprios – “quem pretende assumir a 
condição de porta-voz ante as instâncias públicas e nas relações sociais 
dos interesses de uma certa coletividade de pessoas deve permitir que 
confluam à formação da vontade do grupo todas as correntes de opinião 
que se formam no conjunto das pessoas que dizem representar.263 

 

A permanência do indivíduo no interior do Primeiro Comando da Capital é 

submetida ao cumprimento de diversas regras rígidas de conduta,264 por exemplo, 

o pagamento de mensalidade (denominada “cebola”, cujo valor já suplantou 

metade de um salário mínimo, obrigatória, em regra, para o integrante solto), 

submissão prévia de pedido para autorização ao escalão hierarquicamente 
                                                           
263 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 310/311. 

264 CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS, a respeito da forma de sociabilidade no interior das prisões 
imposta pelo PCC, explica ser “regulada por um minucioso código de conduta que alcança as mais 
íntimas atividades, ações e escolhas da população carcerária. Tal código de conduta, conhecido 
como a disciplina do Comando, foi formulado pelo referido grupo e seus integrantes – 
denominados irmãos – são responsáveis pela observância e zelo pelo seu cumprimento, assim 
como pelo julgamento e punição aos transgressores” (A disciplina do PCC, p. 394). 
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superior para prática de determinados crimes (em especial para o homicídio), 

controle das condutas dos “afilhados batizados” pelos “irmãos padrinhos”,265 e até 

ao “pagamento de missões” correspondentes à prática de graves delitos, em 

especial o tráfico das drogas pertencentes à própria facção (denominado 

internamente de “progresso”) e homicídios de rivais (principalmente presos de 

outras facções e agentes públicos, em especial policiais e agentes carcerários).266 

Se não há o correspondente cumprimento das regras impostas pela facção, o 

integrante, além de ser dela desligado, sofre severas consequências, podendo ser 

responsabilizado até com a morte. A imposição de tais retaliações aos integrantes 

do agrupamento de pessoas é outro nítido marco da ausência de respaldo 

democrático267 no seio do Primeiro Comando da Capital268 e, sem dúvida, 

representa paradoxal constatação ao exercício das liberdades decorrentes do 

direito de associação (liberdade de permanência, de desligamento e de opção 

pelo não ingresso). 

 

(iii) A partir do momento em que tal agrupamento de presos 

(autodenominado “Primeiro Comando da Capital”) afasta-se da finalidade lícita 

que poderia lhe ensejar a proteção constitucional da liberdade de associação, 

com o empreendimento de condutas reconhecidas no ordenamento jurídico como 

reclamadores da intervenção estatal para proteção de outros direitos 

                                                           
265 O integrante do Primeiro Comando da Capital recebe a denominação de “irmão”. Para 
ingressar na facção há a necessidade de ser indicado por outro “irmão”, que é conhecido por 
“padrinho”, ficando estabelecida uma espécie “tutela informal” deste para aquele. 

266 No segundo semestre de 2012 (agosto, principalmente) “salves” (ordens gerais emanadas de 
integrantes de escalão superior da facção) circularam com a seguinte “missão”: na localidade onde 
fosse constatada a morte “covarde” de algum “irmão”, deveria ser “cobrada” tal morte com a 
execução de dois policiais da mesma corporação (“sangue derramado se cobra do mesmo 
modo”), tendo sido determinado o prazo de dez dias para cumprimento da “missão”, sob pena de a 
inércia ensejar “punição” por ordem da sintonia geral da região. 

267 “Essas associações formadas para representar uma classe de pessoas sofrem ainda 
modulação na sua liberdade de se autogerirem, no que tange ao mecanismo de formação da sua 
vontade. Elas devem adotar um sistema democrático de organização interna, com vistas, 
justamente, a assegurar a máxima legitimidade da representação. Cobra-se de associações desse 
tipo ampla liberdade interna de dissenso, isento de retaliações” (grifo nosso – BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Op. cit., p. 311). 

268 Interessante é observar que as mesmas mazelas impostas aos presos pelo Estado, 
decorrentes do emprego de sanções arbitrárias e opressivas, tanto combatidas pelos próprios 
integrantes do Primeiro Comando da Capital, são constatadas na estrutura de comando interna de 
tal facção, como forma de manutenção da ordem entendida necessária para a tranquilidade das 
suas ações. 
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fundamentais por elas lesados (reveladas, como já exposto, principalmente por 

meio da prática do tráfico de drogas, de homicídios e do tráfico de armas), há o 

ingresso na faixa de ilicitude excludente da guarida constitucional. Nesse sentido: 

 

Estão proibidas as associações cujos fins sejam ilícitos. Os fins ilícitos 
não são apenas aqueles mais óbvios, tipificados em leis penais. Não há 
dúvida de que uma “associação para fins de tráfico” não constitui 
entidade sob proteção da Carta da República. (grifo nosso).269 

 

Não sendo, portanto, possível reconhecer no Primeiro Comando da 

Capital legitimidade democrática para o exercício da liberdade associativa com 

uma finalidade lícita, e sendo constatado o emprego de táticas operacionais 

correspondentes à prática de infrações penais, a proteção constitucional que 

inicialmente poderia ser imaginada com base no direito de associação deve ser 

deslocada para a tutela de outros direitos fundamentais lesados em razão da 

operacionalização das atividades ilícitas da facção. Afinal, em tais condições, a 

liberdade de associação não pode ser invocada como elemento de isenção de 

responsabilidade: 

 

Assim, tem-se de considerar que os direitos humanos consagrados e 
assegurados: 1º) não podem servir de escudo protetivo para a prática 
de atividades ilícitas; 2º) não servem para respaldar irresponsabilidade 
civil; 3º) não podem anular os demais direitos igualmente consagrados 
pela Constituição; 4º) não podem anular igual direito das demais 
pessoas, devendo ser aplicados harmonicamente no âmbito material. 
Aplica-se, aqui, a máxima da cedência recíproca ou da relatividade, 
também chamada “princípio da convivência das liberdades”, quando 
aplicada a máxima ao campo dos direitos fundamentais.270 

 

                                                           
269 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 306. “Para prevenir a 
burla da proibição constitucional, os fins da associação devem ser apurados não somente a partir 
do que consta dos seus atos constitutivos, do seu programa e estatutos, mas também à conta do 
conjunto das atividades efetivamente desenvolvidas pela entidade” (Idem, ibidem). 

270 TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 384. No mesmo sentido, ALEXANDRE DE MORAES, 
invocando decisões pretéritas dos nossos tribunais superiores (RT-STF 709/418; STJ – 6ª T. RHC 
nº 2.7777-0/RJ – Rel. Min. Pedro Acioli – Ementário, 08/721): “Os direitos humanos fundamentais, 
dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º, da Constituição 
Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades 
ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou 
penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado 
de Direito” (Direito constitucional. 28. ed.. São Paulo: Atlas, 2012, p. 30). 
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De fato, passando os agrupamentos de pessoas para o ambiente da 

ilicitude, há o impulsionamento do Estado à outorga de prestações positivas, 

porém, agora, não para preservação da existência da liberdade de associação, 

mas para a evitação da consagração das suas novas finalidades associativas 

(ilícitas), por meio da tutela efetiva aplicável aos bens jurídicos lesados pelos 

crimes por ela perpetrados. Nesse último contexto, a intervenção estatal positiva é 

dever imposto em decorrência da necessidade de proteção a direitos 

fundamentais de igual patamar daquele exercício de liberdade de associação 

agora desvirtuado pela mutação da finalidade associativa para a ilicitude. 

 

 

3.2. O dever de proteção estatal em face das consequências da mutação da 
finalidade associativa do Primeiro Comando da Capital. 
 

Como consequência da análise das premissas apresentadas alcança-se 

uma dualidade no estudo, motivada pelas peculiaridades do agrupamento de 

pessoas investigado e do reconhecimento da ilicitude nas suas práticas: de um 

lado, o reconhecimento das mazelas do cárcere, ensejadores de uma gama de 

lesões a direitos individuais daqueles que nele são recolhidos, emanadas tanto 

das omissões estatais como da opressão gerada pela própria existência da 

facção criminosa271; de outro, a constatação de que, de dentro do mesmo cárcere, 

planos são traçados, ordens são emanadas e ações são concretizadas para a 

materialização de condutas ofensivas a caros bens jurídicos de terceiros, 

incentivadas pelo manto protetor da sigla “P.C.C.”. 

 

No entanto, os dois focos de ofensas a direitos fundamentais possuem 

elemento de confluência: o dever estatal de ação para a outorga da proteção dos 

bens jurídicos envolvidos, seja daqueles que se encontram encarcerados, seja da 

                                                           
271 O foco de análise neste item decorre do raciocínio desenvolvido a respeito do reconhecimento 
da ilicitude nas ações e nas finalidades associativas do Primeiro Comando da Capital. Não se trata 
de desprezar, portanto, que as precárias condições de habitação dos presídios brasileiros 
representam abundantes fontes das quais emanam graves ofensas a direitos fundamentais, como, 
aliás, reconhecido no capítulo inaugural do trabalho. Contudo, para o desenvolvimento da linha de 
pensamento pretendida, a premissa será a prática, por integrantes e apoiadores do P.C.C., de 
condutas comissivas ilícitas tanto no interior como no ambiente externo ao cárcere. 
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população externa submetida às práticas delituosas engendradas com base nas 

regras de condutas delineadas pelo Primeiro Comando da Capital. 

 

Com relação ao primeiro aspecto, como salientado, a rigidez das normas 

de condutas estabelecidas pelo Primeiro Comando da Capital para manutenção 

daquilo que seus integrantes entendem por “ordem” no interior do cárcere 

corresponde à nítida medida opressora contra aqueles que ingressam nos 

estabelecimentos prisionais. Considerando a estimativa de que o Primeiro 

Comando da Capital está enraizado em noventa por cento dos presídios 

paulistas, para aqueles que não desejam se submeter aos regramentos impostos 

por tal facção resta a possibilidade de encarceramento em número extremamente 

reduzido de unidades prisionais. Essa realidade, na verdade, é mais drástica, uma 

vez que, esses dez por cento de estabelecimentos prisionais restantes possuem 

características próprias vinculadas à população carcerária recebida, sendo que a 

prioridade de atendimento nelas é para o preso que ostenta as características 

previamente determinadas (exemplo são unidades prisionais conhecidas por 

“seguro”, na qual são mantidos presos que o restante da população carcerária 

não aceita, tais como aqueles que cometeram delitos contra a dignidade sexual). 

Assim, é evidente que, no Estado de São Paulo, a liberdade do preso 

concernente à sua não inserção nas regras do PCC é muito reduzida, ainda mais 

diante da realidade sancionatória estabelecida por tal facção criminosa: ou o 

detento segue o padrão de conduta previamente estabelecido, ou submete-se às 

sanções criadas pelo agrupamento de presos. 

 

Nesse contexto, portanto, as ofensas aos direitos fundamentais daqueles 

que não desejam se unir à facção criminosa são fruto da união da opressão 

gerada por aqueles que se dizem “irmãos” e iguais, com a inação estatal para a 

manutenção da disciplina e da verdadeira ordem no interior do cárcere. Sendo os 

direitos lesados merecedores de amparo e proteção (direitos fundamentais de 

primeira geração como a vida, a integridade física e a liberdade), há nítida 

deficiência na outorga da tutela estatal constitucionalmente obrigatória. Ademais, 

havendo direitos fundamentais lesados em ambiente no qual a custódia é 
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obrigação exclusiva do Estado, potencializado está o dever de agir para a outorga 

da proteção e para a evitação de tais práticas ilícitas. 

 

No tocante à identificação da ilicitude das ações externas ao ambiente 

prisional, perpetradas em nome do Primeiro Comando da Capital ou sob a égide 

do seu manto “normativo” disciplinador de condutas, a premissa que impõe o 

dever estatal de ação protetiva é a mesma: a existência de bens jurídicos lesados. 

Ademais, apesar de ser certo que o ambiente interno do cárcere é elemento 

potencializador da imposição da obrigatoriedade de tutela estatal nas hipóteses 

de constatações de ofensas a direitos provocadas por terceiros (uma vez que os 

presos lá estão sob a custódia do Estado), no ambiente externo identifica-se outra 

fonte de fomento (porém, não menos relevante) à obrigatoriedade de ação estatal 

para outorga da mesma espécie de proteção: o direito fundamental à segurança. 

 

 

3.3. O direito à segurança como fator condicionante da ação estatal em face das 
finalidades ilícitas associativas do Primeiro Comando da Capital. 
 

No capítulo 2 foram apresentadas as técnicas empregadas pelo Primeiro 

Comando da Capital para o êxito da expansão territorial, humana e política no 

ambiente externo ao cárcere. 

 

Naquela oportunidade almejou-se demonstrar que a facção criminosa, 

como técnica de expansão e consolidação, aproveita-se das omissões estatais 

para entregar à coletividade aqueles direitos sociais relegados. Dessa 

constatação decorreu outra: que o problema analisado era multifacetado no 

tocante às suas causas e consequências, razão pela o seu enfrentamento 

demandaria um conjunto de ações estatais enraizadas nas diversas áreas de 

tutela. 

 

Sem prejuízo do reforço de tal conclusão, não se pode desconsiderar que 

as práticas pelas quais se materializa a ilicitude da finalidade associativa do 

Primeiro Comando da Capital são representativas de elevado grau de ofensa aos 
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bens jurídicos mais caros ao ser humano, geradores de enorme distúrbio na paz 

social e na rotina de vida digna dos tutelados, lesivos ao exercício de diversas 

liberdades individuais. Disso decorre outra conclusão: a consequente obrigação 

de ação do Estado para evitação de tais danos sociais, para proteção dos titulares 

dos direitos maculados e para a manutenção da ordem pública. 

 

O dever estatal de proteção aos interesses essenciais à manutenção da 

vida social digna, representada pelo concreto exercício de direitos inerentes ao 

ser humano como a vida, a liberdade e a igualdade, é essencial à concepção 

atual de Estado e, no caso da República Federativa do Brasil, sedimentada nos 

alicerces da Democracia e do Direito, encontra-se assegurado por todo 

ordenamento jurídico, em especial no plano constitucional. Tal conclusão decorre 

exatamente da letra do texto da Lei Maior, uma vez que seria inócuo, 

desarrazoado e irracional, sem a consagração de garantias, proteções e 

segurança, estabelecer, como fundamentos de constituição estatais, a soberania, 

a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; como seus objetivos, a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades 

sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; como bases 

para as relações internacionais, os princípios da independência nacional, da 

prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não-

intervenção, da igualdade entre os Estados, da defesa da paz, da solução pacífica 

dos conflitos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade e da concessão de asilo político; e, como 

pilar dos direitos fundamentais do ser humano, a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse contexto, BISMAEL 

B. MORAES correlaciona a existência do Estado Democrático de Direito da 

República Federativa do Brasil com a preservação da garantia da liberdade e dos 

direitos à vida e à segurança, asseverando que, para o reconhecimento de um 

Estado com tais características, não se pode constatar o afastamento dos 

princípios jurídicos, das garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade 
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(em especial a liberdade) ou dos direitos inerentes à pessoa humana, entre os 

quais sobressai, além da vida, a segurança, que corresponde a um dever do 

Estado, externado por todas as suas pessoas jurídico-políticas (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal.272 

 

A aposição da segurança273 no patamar de direito humano274 e a sua 

alocação como objetivo existencial de um Estado já vem instrumentalizadas 

desde a Declaração da Virgínia, de 1776 (artigo 3º), da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789 (artigo 2º), e da Constituição Francesa pós-

revolução, de 1793, que, em seu artigo 8º, estabeleceu que “a segurança consiste 

na proteção que a sociedade concede a cada um de seus membros para a 

conservação de sua pessoa, direitos e propriedades”. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, também 

qualificava a segurança como um direito inerente ao ser humano (artigo 3º). 

 

Disposições normativas expressas encontram-se em nossa Constituição 

revelando a correção do raciocínio acima empregado. Tamanha foi a 

preocupação do constituinte originário de 1988 com a outorga da base normativa 

                                                           
272 MORAES, Bismael B.. Op. cit., p. 20. DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS entende a segurança 
como um dos pilares de sustentação da dignidade humana: “Este valor fundamental para o ser 
humano se projeta em vários planos, individual e coletivo, jurídico e social. Assim, todos almejam 
uma sociedade que garanta um padrão mínimo de bem-estar; pugnam, ainda, por um cenário em 
que haja regras claras, juridicamente vinculantes e costumeiramente respeitadas. Sem esses 
pilares não há dignidade humana” (Segurança Pública e Legalidade. Jornal Carta Forense, junho 
de 2016 (03.06.2016), A. 10, disponível em: 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/seguranca-publica-e-legalidade/16613, acesso 
em 10.05.2017). 

273 “A origem etimológica da palavra “segurança”, do latim securus, aponta para um estado ou 
situação livre de perigo, sendo corrente entender-se segurança como sinónimo de ausência de 
perigo” (CAIADO, Ricardo Alexandre Rodrigues. O sentimento de insegurança e a sua integração 
com a criminalidade. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Jurídico-
Políticas, Universidade Autónoma de Lisboa. Lisboa: 2013, p.31). 

274 LUCIANO OLIVEIRA, em estudo pautado em resultados de pesquisas de campo, afirma ser a 
segurança um direito humano “meio esquecido” ou “no mínimo, pouco citado”: “Na verdade, tão 
raramente nos lembramos disso que seria o caso até de perguntar se algum dia “soubemos” de tal 
coisa – isto é, que a segurança, a segurança pessoal, é um dos direitos humanos mais 
importantes e elementares” (OLIVEIRA, Luciano. Segurança: um direito humano para ser levado a 
sério. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco (Centro de Ciências Jurídicas – Faculdade de Direito do Recife), n. 11, p. 241/254, 
2000, p. 244). 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/seguranca-publica-e-legalidade/16613


167 

 

imprescindível à proteção dos bens e fundamentos reveladores do Estado 

Democrático de Direito que, repetindo a sistemática dos textos anteriores,275 

erigiu a segurança à categoria de direito e garantia fundamental, no caput do 

artigo 5º.276 Nesse âmbito, CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO afirma que a 

segurança foi elevada à condição de direito fundamental pelo artigo 5º, da 

Constituição Federal, em seu caput, e que, “como os demais, tal direito deve ser 

universalizado de maneira igual: não pode deixar de ser prestado à parcela mais 

pobre da população, ou prestado de modo seletivo”.277 

 

Explica JOSÉ AFONSO DA SILVA que “na teoria jurídica a palavra 

“segurança” assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de 

situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica”.278 

Nesse contexto, nossa atual Constituição utiliza, de modo expresso, o termo 

“segurança” em inúmeras oportunidades, objetivando resguardo dos mais 

                                                           
275 A Constituição de 1824, no seu artigo 179, trazia a “segurança individual” como um dos pilares 
de garantia dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, mesma expressão empregada no 
artigo 72, da Constituição de 1891 (na sua Seção II, “Declaração dos Direitos”), no artigo 113, da 
Constituição de 1934 (no Capítulo II, “Dos Direitos e das Garantias Individuais”), no artigo 122, da 
Constituição de 1937 (no capítulo “Dos Direitos e Garantias Individuais”), e no artigo 141, da 
Constituição de 1946 (no Capítulo II, “Dos Direitos e das Garantias individuais”), até que, no texto 
constitucional de 1967, no artigo 150, do Capítulo IV, “Dos Direitos e Garantias Individuais” (e, 
após a emenda constitucional nº 1, de 17.10.1969, no artigo 153, do capítulo de mesma 
numeração), passou a adotar somente a palavra “segurança”.  

276 LUCIANO DE ARAUJO MIGLIAVACCA e RAQUEL TOMÉ SOVERAL, em estudo a respeito da efetividade 
do Direito por meio da tutela jurisdicional como mecanismo de consagração da segurança jurídica, 
afirmam que “a Constituição brasileira contemporânea contempla a segurança enquanto um direito 
fundamental (BRASIL, 1988). Notório que não menciona explicitamente segurança jurídica, mas 
apenas segurança, fazendo com que a leitura seja mais ampla, denotando a existência de direitos 
fundamentais relacionados à segurança – pública, jurídica e social, por exemplo” (Segurança 
jurídica, jurisdição e efetividade do Direito. Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade da 
Justiça, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 190-205, jul./dez. 2016, p. 197). Nesse contexto, concluem que, para 
a efetividade do Direito, não basta a outorga de direitos fundamentais formais, havendo a 
necessidade de sua concretização, momento em que a prestação da tutela jurisdicional assume 
papel de relevância para a sedimentação da segurança jurídica vinculada à própria compreensão 
do Estado contemporâneo. Essa linha de raciocínio, da efetiva aplicação das normas jurídicas por 
meio da prestação da tutela jurisdicional como fonte de segurança ao usufruto dos direitos 
fundamentais, é plenamente aplicável às hipóteses de ofensas a bens jurídicos penalmente 
guarnecidos, seja em razão da maior sedimentação do monopólio estatal jurisdicional nessa 
espécie de lide, seja em face da maior relevância dos interesses passíveis de proteção (conforme 
abaixo será demonstrado). 

277 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: 
conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das 
políticas. Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 8, p. 19-73, out./dez. 2007, p. 27. 

278 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 753. 
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diversos interesses públicos e individuais (“segurança” é empregada, além do 

artigo 5º, caput, vinte e cinco vezes, e em outra reservada ao termo 

“insegurança”): como objetivo do Estado Democrático instituído pela Lei Maior 

(preâmbulo); para preservação sigilo das informações públicas necessárias à 

proteção da sociedade e do Estado (artigo 5º, XXXIII); como instrumento de 

proteção de direitos líquidos e certos (artigo 5º, LXIX e LXX; artigo 102, I, “d”, e II, 

“a”; artigo 105, I, “b”, e II, “b”; artigo 108, I, “c”; artigo 109, VIII; artigo 114, IV; 

artigo 121, § 3º, e § 4º, V); para proteção dos direitos sociais (artigo 6º, caput, e 

artigo 7º, XXII); para proteção do trânsito (artigo 23, XII); objetivando a proteção 

do território e do país (artigo 85, IV; artigo 91, § 1º, III; artigo 173; e artigos 35, § 

1º, II, e 49, § 3º, do ato das disposições finais e transitórias); para proteção das 

relações jurídicas em face da divergência de interpretação de normas por órgãos 

judiciários e da administração pública (artigo 103-A, § 1º); e para preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (título do capítulo 

III; artigo 144, caput, § 7º e § 10º). 

 

Contudo, repisa-se, a obrigação de ação estatal de concessão de 

proteção em face de condutas de terceiros, ou de contenção das suas próprias 

atividades para não lesão aos direitos fundamentais, não é constatada somente 

nos dispositivos constitucionais em que há o emprego do termo “segurança”, 

sendo uma decorrência de toda a sistemática de outorga dos direitos e das 

garantias individuais e coletivas. Nesse sentido, FRANCISCO SANNINI NETO explica 

que o direito à segurança se projeta como uma garantia ou até mesmo uma forma 

de coação contra atos ilegais, que assegura o convívio em sociedade e a 

concretização dos demais direitos fundamentais, tratando-se de um dever do 

Estado voltado aos seus tutelados.279 

 

A segurança deve ser vista, portanto, a partir de uma visão macro 

normativa, como o conjunto de medidas a serem empreendidas para a proteção 

do “organismo estatal” (segurança orgânico-institucional), focadas no resguardo 

                                                           
279 SANNINI NETO, Francisco. Diferenças entre a polícia investigativa e a polícia judiciária. 
Consultor Jurídico, 1º de março de 2017. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2017-mar-
01/francisco-sannini-diferencas-entre-policia-investigativa-judiciaria. Acesso em 10.05.2017. 

http://www.conjur.com.br/2017-mar-01/francisco-sannini-diferencas-entre-policia-investigativa-judiciaria
http://www.conjur.com.br/2017-mar-01/francisco-sannini-diferencas-entre-policia-investigativa-judiciaria
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dos elementos essenciais à sua existência, ou seja, do seu povo, do seu território 

e da sua soberania, bem como dos seus princípios fundamentais e dos seus 

objetivos constitutivos. Nessa órbita, distintas fontes de ameaças e lesões podem 

ser identificadas, correlacionadas a variáveis objetos de proteção, concretizadas 

por diversas formas de execução e que, assim, demandam tutelas e atuações 

estatais específicas como meios de outorga de maior efetividade assecuratória. 

Nesse contexto é que se fala na identificação de modalidades de segurança, 

como a segurança jurídica, a segurança social, a segurança do trabalho, a 

segurança da intimidade, a segurança do domicílio, a segurança nacional e do 

território, a segurança pública, entre outras vertentes.280 

 

Retornando à análise das formas de materialização da ilicitude no âmbito 

das ações em nome e por ordem do Primeiro Comando da Capital, constatou-se 

que representam lesões a interesses individuais de enorme valia ao ser humano 

(vida, liberdade, saúde e patrimônio) e geram inequívoca perturbação na paz 

social e na ordem pública. Em tal plano fático, a segurança invocada deve ser 

responsável pela proteção tanto dos bens jurídicos específicos lesados pelas 

condutas perpetradas, como pelo resguardo da tranquilidade social maculada por 

tais ações ilícitas, esta consubstanciada em “uma situação de pacífica 

convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha 

produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de 

crimes”.281 

 

Por outras palavras, nesse caso, em geral, o dever de proteção estatal 

invocado emana de específica fonte de produção de vulnerabilidade: condutas em 

geral comissivas, praticadas por terceiras pessoas, diferenciando-se, nesse 

                                                           
280 Nesse sentido, ALTAMIRO J. DOS SANTOS, entendendo que segurança jurídica é gênero, 
enquanto o direito à segurança pública é espécie, afirma: “Examina-se a segurança jurídica 
individual, social, negocial, política e outras, com o objetivo de apontar princípios para o convívio 
pacífico; prevenir atrocidade, violência, criminalidade, terrorismo e corrupção contra a vida, 
integridade psicofísica humana e nas relações, não só em sociedade, mas também entre as 
pessoas naturais e jurídicas” (Direito de segurança pública e legítima defesa social. São Paulo: 
LTR Editora, 2006, p. 92). 

281 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 753-754. 
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ponto, da proteção exigida ao cidadão em decorrência das omissões estatais.282 

Dessa fonte reveladora de vulnerabilidades decorrem delimitadas e qualificadas 

consequências lesivas, as infrações penais, que reclamam vertentes específicas 

da segurança como garantia de efetividade da tutela estatal dos interesses 

protegidos. Esse raciocínio concretiza-se na identificação das normas 

constitucionais afetas à nominada segurança pública e à aplicação do direito 

penal. 

 

A segurança pública recebe expresso amparo constitucional no 

preâmbulo, no artigo 5º, caput, no artigo 6º, caput, e no Capítulo III, do Título V, 

pelo artigo 144,283 que estabelece, em seu caput, ser ela dever do Estado, direito 

e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA leciona que segurança pública é manutenção da 

ordem pública que, na sua dinâmica, corresponde a uma “atividade de vigilância, 

prevenção e repressão de condutas delituosas” em prol da preservação ou do 

restabelecimento da convivência social que possibilita a todos o gozo de seus 

direitos e o exercício das suas atividades sem perturbação de outrem, “salvo nos 

limites de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus 

legítimos interesses”.284 

                                                           
282 Não se afirma, com isso, que agentes estatais não sejam provocadores de abalos na 
tranquilidade social ofensivos da segurança pública. Pelo contrário: a autoria, o auxílio ou a 
coautoria delitivas imputadas a aqueles que, no momento das práticas infracionais, encontram-se 
no exercício de funções públicas, é, infelizmente, uma realidade social, inclusive constatada pelo 
envolvimento com as ilícitas atuações das facções criminosas. Contudo, nesse âmbito de ilicitude, 
não mais se reconhece no agente o qualificativo “estatal”, uma vez que sua conduta será oposta 
às finalidades constitutivas do Estado, equiparando-se, assim, ao “terceiro” mencionado no texto. 

283 “O termo “segurança” constante do preâmbulo e dos arts. 5º, caput, e 6º da Constituição 
Federal, deve ser interpretado como relativo ao direito à segurança pública, predominantemente 
de caráter difuso, que visa tutelar a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio (art. 144, CF), componente importante para a proteção da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º) e exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, preservação da harmonia social e solução pacífica das controvérsias (preâmbulo da 
Constituição Federal)” (SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública, p. 48). 

284 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 754. “Entre as necessidades sociais da população, uma 
delas é a segurança. Sem esta, não há ambiente de paz, para o trabalho, para a família, para a 
escola, para o lazer” (MORAES, Bismael B., op. cit., p. 33). Com outras palavras, porém, no 
mesmo âmbito de correlação, FÁBIO PINTO ALONSO e NATALIA FERNANDA DE SOUZA ASSUMPÇÃO 
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CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO, ao comentar o artigo 144, da 

Constituição, indica a existência de duas concepções a respeito de segurança 

pública, uma centrada na ideia de combate e outra na de prestação de serviço 

público. Entende-se que a última é a única a prevalecer em face dos princípios 

fundamentais e dos objetivos do Estado Democrático de Direito brasileiro, ou seja, 

aquela calcada na sedimentação de um dever estatal cujo destinatário é o 

cidadão: 

 

Não há mais “inimigo” a combater, mas cidadão para servir. Para ela, a 
função da atividade policial é gerar “coesão social”, não pronunciar 
antagonismos; é propiciar um contexto adequado à cooperação entre 
cidadãos livres e iguais. O combate militar é substituído pela prevenção, 
pela integração com políticas sociais, por medidas administrativas de 
redução dos riscos e pela ênfase na investigação criminal.285 

 

VALTER FOLETO SANTIN afirma que “o direito à segurança pública sempre 

esteve presente na história da humanidade, tanto nas fases de tribos, cidades, 

impérios, reinos e sociedade como no Estado moderno”,286 e, quanto à sua 

natureza jurídica, explica que a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 

patrimônio são complexos valores protegidos pela segurança pública dos quais é 

                                                                                                                                                                                
MENDONÇA (Direito à segurança e participação da comunidade – Conselho Comunitário de 
Segurança – CONSEG. In: COSTA, Ilton Garcia da; SANTIN, Valter Foleto (Org.). Organizações 
Sociais: Efetivações e Inclusão Social. 1. ed.. São Paulo: Verbatim, 2014, p. 159-174, p. 164): “A 
segurança pública pode ser compreendida, inicialmente, como o garantidor dos direitos à 
tranquilidade, propriedade, intimidade, vida, liberdade física e muitos outros expressamente 
indicados na constituição federal. Por isso, se pode afirmar que a segurança, com tal conteúdo é 
aquela indicada no art. 5º que inaugura o rol dos direitos e deveres individuais e coletivos e, 
também, incluída no art. 6º como direito social”. E ALTAMIRO J. DOS SANTOS: “O direito à segurança 
pública é um dos meios de garantia do exercício dos demais direitos, capaz de ajudar a construir 
objetivamente novos horizontes de convivência em harmonia com as dimensões da vida humana 
em sociedade” (op. cit., p. 95). 

285 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Da Segurança Pública. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1583-1588, p. 1586. 

286 SANTIN, Valter Foleto, Controle Judicial da Segurança Pública, p. 45. MONTESQUIEU, ao 
analisar a liberdade política em sua relação com a Constituição e a divisão dos poderes, já 
considerava que a segurança outorgada pelo Governo é responsável por assegurar a 
tranquilidade a tal liberdade: “A liberdade política em um cidadão é aquela tranquilidade de espírito 
que provém da convicção que cada um tem da sua segurança. Para ter-se essa liberdade, precisa 
que o Governo seja tal que cada cidadão não possa temer outro” (MONTESQUIEU, Charles de 
Secondat., Baron de. Espírito das Leis: as formas de governo, a federação, a divisão dos poderes. 
Tradução de Pedro Vieira Mota. 9. ed.. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 169). 
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possível ser constatada a presença de características comuns a várias 

classificações jurídicas dos direitos ou interesses, podendo ser identificado o 

direito individual (a exemplo do patrimônio pessoal e da incolumidade física), o 

coletivo (como no caso da lesão ao patrimônio de um grupo ou classe de 

pessoas) ou o difuso, representado pelo interesse na manutenção da ordem 

pública, na proteção da propriedade privada dos proprietários de bens em geral e 

na incolumidade do cidadão. Conclui o autor, na sua obra resultado da tese de 

conclusão de Doutorado defendida nesta Universidade, ser o direito à segurança 

pública predominantemente difuso, dotado de natureza transindividual e 

indivisível, uma vez que a titularidade é dispersa entre pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato, consubstanciada no interesse geral de 

recebimento de proteção fornecida pelo Estado, com a manutenção da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; esse direito decorreria do 

interesse de todos em uma vida em ambiente social ordeiro, com respeito mútuo 

aos bens próprios mais valiosos, respeito exigido do próprio Estado também, e 

que deve transcender ao indivíduo e atingir à coletividade, como forma de 

manutenção do equilíbrio da sociedade e da ordem pública, sob pena de, em 

caso abalo, ocorrer o retorno ao sistema da autotutela, da solução dos conflitos 

pela força, do rechaço à substitutividade no alcance das soluções dos conflitos.287 

 

Considerando a natureza plúrima das fontes produtoras dos conflitos 

tutelados pela segurança, é certo que as medidas a serem empreendidas pelo 

Estado para a outorga desse direito difuso deve igualmente corresponder à 

multiplicidade de soluções, sejam elas sociais, com foco na prevenção, sejam 

repressivas, por meio da aplicação do direito penal, almejando também a tutela 

dos direitos individuais lesados. Ocorre que, nesse último nível de ação estatal, é 

inafastável a interferência pública na esfera de liberdades públicas, com parcial 

perda do direito de liberdade do cidadão.288 Como explica VALTER FOLETO SANTIN, 

                                                           
287 SANTIN, Valter Foleto, Controle Judicial da Segurança Pública, p. 77-78.  

288 MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE assevera que a base de legitimação dessa intervenção 
estatal na esfera de liberdade do indivíduo é o Direito: “O Direito – não o direito positivo ou formal, 
mas o jusnaturalista de legitimidade material – legitima a actuação dos operadores de segurança a 
restringirem direitos e liberdades dos cidadãos desde que essa restrição se funde numa lesão da 
segurança como bem jurídico (e nunca como expectativa) protegido pela ordem axiológica 
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há uma “relação inversamente proporcional entre liberdade do cidadão e poder do 

Estado para a concretização dos direitos sociais”, porém, simultaneamente, “há 

um acréscimo do direito da personalidade, em sentido amplo, tendo em vista que 

o cidadão protegido pela ação de segurança pública terá um maior escudo ao 

ataque do delinquente à sua incolumidade pessoal e ao seu patrimônio”.289 

 

Nesse contexto de intervenção estatal por meio de ações repressivas no 

âmbito da segurança pública, um fator que se apresenta como ensejador da 

legitimação dessa espécie de prestação estatal é o aumento do medo coletivo da 

violência e da criminalidade. De acordo com WINFRIED HASSEMER, em texto escrito 

há mais de vinte anos, ao analisar o estágio da segurança pública alemã (com 

ponderações aplicáveis à nossa sociedade), aquela realidade da segurança 

pública, da criminalidade e da violência ganhava crescente relevo na opinião 

pública e na percepção dos indivíduos, com a infusão de medo, revolta e fascínio 

em decorrência de graves transgressões das leis penais e das ameaças a bens 

jurídicos fundamentais, impulsionadas pelo fenômeno da “criminalidade 

organizada”, um fenômeno “ao mesmo tempo encoberto e ameaçador”, bem 

como pela ineficiência estatal com relação ao combate à criminalidade de 

massa.290 

 

Aqui são encontradas diversas críticas concernentes à existência de uma 

“cultura do medo” fomentadora de ações cada vez mais contundentes do Estado 

na área da segurança pública, geradoras de excessos no exercício dessa tutela 

                                                                                                                                                                                
jurídico-constitucional criminal. Esta é a linha-eixo inquebrável do polígono segurança que a 
geopolítica ou a geoestratégia da segurança da hipermodernidade estão obrigadas a respeitar” 
(Segurança: bem jurídico supranacional. JANUS.NET e-journal of International Relations. v. 3, n. 
2, outono 2012. Disponível em http://observare.ual.pt/janus.net/pt/n%C3%BAmeros-anteriores/66-
portugues-pt/v-3-n-2-2012-outono/artigos/191-pt-pt_vol3_n2_art4, acesso em 18.05.2017, p. 87). 

289 SANTIN, Valter Foleto. Controle Judicial da Segurança Pública, p. 54. RICARDO ALEXANDRE 

RODRIGUES CAIADO, referindo-se ao “11 de Setembro”, afirma, a respeito da correlação entre 
segurança e liberdade: “Até a referida data, tradicionalmente considerámos que quanto maior 
fosse a segurança menor seria a liberdade, e vice-versa. Contudo, hoje temos de encarar este 
fenómeno numa perspectiva diferente, que na prática passa pela seguinte premissa: “para termos 
segurança, temos de ter liberdade”. Porém, não esqueçamos que o conceito de liberdade é 
“resultado de uma longa evolução e tem presente um complexo fundo cultural e histórico. No 
ponto de vista constitucional, a ideia de liberdade racionaliza-se em termos de liberdade jurídica” 
(op. cit., p. 27). 

290 HASSEMER, Winfried. Segurança Pública no Estado de Direito, p. 278. 

http://observare.ual.pt/janus.net/pt/n%C3%BAmeros-anteriores/66-portugues-pt/v-3-n-2-2012-outono/artigos/191-pt-pt_vol3_n2_art4
http://observare.ual.pt/janus.net/pt/n%C3%BAmeros-anteriores/66-portugues-pt/v-3-n-2-2012-outono/artigos/191-pt-pt_vol3_n2_art4
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que, em consequência, cumpriria papel diverso daquele fincado no plano 

constitucional, uma vez que dela decorreriam ofensas a direitos individuais.291 O 

fenômeno da globalização dos meios de comunicação, ocasionador da vertiginosa 

rapidez na circulação das informações, amplificaria a “sensação de medo 

coletivo”, em especial com o acompanhamento midiático das questões 

criminais.292 As severas críticas constatadas pautam-se, em resumo, na utilização 

do incremento da sensação de medo para a eleição das políticas de segurança 

pública, do que decorreria a implantação de um Estado policial,293 autoritário e 

brutal, a adoção de um “direito penal de emergência” e a mutilação de direitos e 

garantias fundamentais; ou seja, calcam-se na face negativa da segurança, 

representada pela constatação de excessos no exercício dessa prestação por 

órgãos da segurança pública, no surgimento de normas penais restritivas de 

direitos e na aplicação do direito penal opressivo ao caso concreto.294 

 

Não se discute a legitimidade das críticas aos gravíssimos excessos 

constatados na prestação estatal da segurança pública. Não se retira a razão, 

                                                           
291 “As contínuas vivências e narrações de criminalidade de massas condimentam um clima 
generalizado de medo do crime, impotência do Estado e promessas por parte dos órgãos de 
segurança pública de que, com um pouco de arrocho, a situação melhoraria. Eis aqui uma mistura 
altamente explosiva” (HASSEMER, Winfried. Segurança Pública no Estado de Direito, p. 281). 

292 A respeito da propagação da ideia de insegurança cognitiva pela velocidade da comunicação 
social, MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE escreve: “Esta pluridifusão do crime transforma a 
vivência de um facto criminoso individual e localizado em comunitário (e societário) e globalizado. 
Um homicídio ocorrido numa aldeia recôndita de Portugal é, hoje, sentido, vivido e esgrimido 
(ética, política e juridicamente) em todos os lares e sofre da síndrome de multiplicação pela 
massificação noticiosa. Esse crime deixa de ser um e passa ao processo da multiplicação pela 
difusão célere e desgastante. Esta hipervelocidade do conhecimento de um crime pode conduzir-
nos ao discurso fácil da insegurança e do <<reino da violência>>” (Segurança: bem jurídico 
supranacional, p. 77-78). 

293 “É preciso ter em mente que a segurança pública é um bem jurídico basicamente instrumental. 
O que se quer dizer com isso? Que ela não constitui um fim em si mesma, mas um meio através 
do qual muitos outros bens jurídicos são assegurados (por exemplo, vida, honra, liberdade, 
integridade física, patrimônio etc.). Toda vez que a segurança pública ou outras expressões 
similares (segurança nacional, ordem pública etc.) são colocadas em primeiro plano ou como fins 
e não instrumentos para assegurar outros bens jurídicos, descamba-se facilmente para o 
autoritarismo e a violação dos direitos fundamentais na conformação de um chamado “Estado 
policial”” (SANNINI NETO, Francisco, op. cit., acesso em 10.05.2017). 

294 Nesse sentido, entre tantas outras críticas: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 
CRIMINAIS. A outra face do medo. Boletim IBCCRIM, ano 23, n. 274, p. 1, set./2015; INSTITUTO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. Segurança Pública: entre a legalidade retórica e a 
letalidade real. Boletim IBCCRIM, ano 24, n. 284, p. 1, jul./2016; PANCONI, Felipe Rocha. O medo 
como forma de controle social. Boletim IBCCRIM, ano 23, n. 278, p. 18-19, jan./2016. 
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também, do pensamento que indica que as violações aos direitos humanos 

perpetradas por agentes estatais são ainda mais ofensivas que aquelas 

decorrentes de condutas de particulares. Nesse sentido, escorando-se nas 

reflexões do autor colombiano RODRIGO UPRIMNY,295 LUCIANO OLIVEIRA afirma que, 

com relação às violações dos direitos humanos, existem quatro razões pelas 

quais agressões originadas do próprio Estado são mais insuportáveis que aquelas 

provenientes de particulares: (i) histórica, pois foram concebidos para fazer frente 

aos abusos do poder estatal; (ii) jurídica, uma vez que o respeito aos direitos 

humanos são compromissos firmados pelos Estados mediante pactos 

internacionais; (iii) prática, pois, em caso de violações emanadas de particulares, 

o ofendido poderá recorrer à autoridade estatal para sua proteção, e, na hipótese 

de violações estatais, não haveria outra fonte de recurso distinta da própria 

origem dos direitos humanos; (iv) lógica, não se pode igualar o Estado aos 

criminosos, uma vez que ele existe como garantidor e protetor de direitos, 

enquanto é da essência da criminalidade ser uma violadora de direitos.296 

 

Contudo, o que se deseja é não deixar no esquecimento a função 

constitucional da segurança, de proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos 

e da coletividade, sem prejuízo do efetivo e rígido combate aos excessos estatais 

identificados na prestação desse dever público.297 

 

Ademais, como afirma MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE, o 

reconhecimento da segurança como bem jurídico coletivo ou supra individual e 

individual não passa por uma perspectiva limitativa dos demais direitos 

fundamentais, mas sim e apenas por uma humanista e humanizante, como um 

“direito garantia da liberdade física e psicológica do ser humano, como cidadão 

integrado no colectivo societário e cidadão individual” cuja liberdade “seja “capaz 

                                                           
295 UPRIMNY, Rodrigo. Violência, Ordem Democrática e Direitos Humanos. Lua Nova. São Paulo: 

CEDEC, n. 30, 1993, p. 103-104. 

296 OLIVEIRA, Luciano. Op. cit., p. 246. 

297 LUCIANO OLIVEIRA afirma que o erro do discurso de combate à criminalidade pautado na repulsa 
aos direitos humanos “não deve obscurecer o fato de que o bem por ele enaltecido, a segurança, 
não deve de forma alguma ser desconsiderado”, uma vez que ela é, também, um direito humano 
(idem, p. 244). 
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de promover o usufruto pleno dos demais direitos e liberdades fundamentais 

pessoais”.298 Porém, constata que, “ler, ouvir e falar segurança implica, em regra 

e de imediato, um pensamento de coacção, de restrição de direitos, de liberdades 

e garantias fundamentais pessoais, sociais, culturais e económicos”, sendo 

poucos os que pensam nela como um direito garantístico do exercício dos demais 

direitos, liberdades e garantias fundamentais, “como direito a uma efectiva 

garantia dos demais direitos, liberdades e garantias fundamentais pessoais”.299 

 

Portanto, por um aspecto lógico-sistemático, sob o alicerce de toda a 

construção feita a respeito das bases constitucionais da segurança, o que não se 

pode aceitar é a adoção de uma premissa monocular para a análise de um 

problema multifacetário, com a desconsideração da vertente positiva desse dever 

estatal. 

 

Como acima apresentado, o problema da criminalidade, em especial a 

decorrente da ação de agrupamentos organizados de pessoas, estratifica-se em 

diversas fontes produtoras e gera danos multilaterais, sendo claro que o direito 

penal, uma das diversas tutelas disponíveis para o Estado enfrentar tal 

conflituosidade, realmente não pode ser a única via eleita para a pacificação 

social. Sendo assim, os órgãos de segurança e o direito penal não podem ser os 

únicos conclamados para a pacificação dos conflitos da segurança pública, 

                                                           
298 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Teoria Geral do Direito Policial. 4. ed.. Coimbra: 
Almedina, 2014, p. 110-111. 

299 Idem, p. 109. LUCIANO OLIVEIRA também afirma a necessidade de considerar a segurança como 
direito humano de todo o cidadão, sem desconsiderar as violações de direitos praticadas por entes 
estatais: “Ou seja: por razões que são, reconheçamos, compreensíveis, a segurança pessoal 
como direito humano, quando aparece na literatura produzida pelos militantes, é sempre a 
segurança pessoal de presos políticos, ou mesmo de presos comuns, violados na sua integridade 
física e moral pela ação de agentes estatais. Ora, com isso produz-se um curioso esquecimento: o 
de que o cidadão comum tem também direito à segurança, violada com crescente e preocupante 
frequência pelos criminosos. Aqui, julgo necessário e importante, novamente para evitar mal-
entendidos, fazer duas advertências enfáticas: a primeira é a de que, com isso, não estou 
aderindo ao conhecido e, no contexto em que é dito, estúpido slogan “e os direitos humanos da 
vítima?” – com que os inimigos dos direitos humanos procuram desacreditar a dura luta a seu 
favor num país como o nosso. A segunda é a de que de forma alguma estou considerando com o 
mesmo metro as violações de direitos humanos perpetradas por regimes ditatoriais e as violências 
praticadas por bandidos – mesmo se ambos são celerados” (op. cit., p. 245). 
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conforme afirma WINFRIED HASSEMER: “nada contra a polícia, apenas ela não pode 

ser a única voz no coral da segurança pública”.300 

 

Ademais, considerando as inequívocas mazelas sociais provocadas pela 

atuação das facções criminosas, representadas pelas concretas lesões aos bens 

jurídicos mais caros ao ser humano, não é possível acreditar que somente com a 

efetiva outorga de direitos sociais é possível o alcance da plena proteção aos 

titulares dos direitos lesados. 

 

E, sendo verdadeiras tais premissas, conclui-se não ser possível a 

aceitação do pensamento que conclui que a doutrina penal representa uma 

ilusória promessa de eficácia no controle de conflituosidades, uma vez que o 

“sistema punitivo está estruturado para não funcionar, ou melhor, para funcionar 

inversamente ao prometido, pois o seu objetivo, na realidade, é segregar aqueles 

excluídos do programa neoliberal”;301 isso, pelo menos, sem a apresentação de 

um sistema substitutivo de resolução de conflitos de tamanha gravidade.302 

                                                           
300 HASSEMER, Winfried, Segurança Pública no Estado de Direito, p. 278. No mesmo sentido, 
FRANCIS RAFAEL BECK, escorando-se nos pensamentos de Nilo Batista, afirma que, sem 
desconsiderar a importância e mesmo fundamentalidade do papel da polícia no controle do crime 
organizado, não existe uma exclusiva “solução policial” para essa questão (BECK, Francis Rafael. 
Perspectivas de controle ao crime organizado e crítica à flexibilização das garantias, São Paulo: 
IBCCRIM, 2004, p. 149-151). E MARCUS PINTO AGUIAR e EVERALDO FERREIRA SANTANA, ao 
afirmarem que, mesmo que Constituição considere a segurança pública como expressão de 
atuação da polícia, isolada de outras instituições, “nos dias atuais, não se pode mais admitir tal 
simplificação, visto ter-se ampliado o conceito de segurança pública de tal forma que não há 
possibilidades de distanciá-lo dos próprios direitos fundamentais e garantias constitucionais, e dos 
demais órgãos que compõem a esfera de atuação do poder público, o que leva ao surgimento de 
um sistema de ações coordenadas e harmônicas que exigem o empenho de todos os setores do 
Estado, da União e da sociedade” (AGUIAR, Marcus Pinto; SANTANA, Everaldo Ferreira. 
Segurança pública e polícia militar no contexto do Estado democrático de direito brasileiro. Revista 
Espaço Acadêmico, n. 198, p. 80-90, nov./2017. Disponível em 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/34000/21000, acesso 
em 06.11.2017, p. 83). 

301 PANCONI, Felipe Rocha (op. cit., p. 19), que ainda lança a seguinte crítica: “O Estado, como 
forma de atender à classe dominante, que enxerga no sistema penal o único meio eficaz de 
combater a criminalidade e os espetaculares atentados terroristas, insere-se nos movimentos de 
Lei e Ordem que justificam a pena como castigo e retribuição, pugnando pela severidade no 
regime de execução penal, pela ampliação da possibilidade de prisões cautelares e pela 
diminuição do poder judicial de individualização da sanção” (idem, p. 19). 

302 Nesse contexto, oportuna foi a utilização, no início do texto citado de LUCIANO OLIVEIRA, da 
seguinte frase de Maxime Le Forrestier, ex-anarquista e autor de canções “de protesto” nos anos 
60, em entrevista à televisão francesa em fins dos anos 80: “Eu deixei de ser anarquista no dia em 
que fui ao Líbano e vi o que era uma sociedade sem Estado” (op. cit., p. 241). 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/34000/21000
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Na verdade, sendo inequívoco que, ao longo dos anos, os índices de 

criminalidade cresceram, e que, como forma de proteção dos direitos lesados 

pelas práticas delitivas há o dever estatal de prestação preventiva e repressiva, 

apresenta-se como mecanismo basilar para a imprescindibilidade de defesa dos 

direitos individuais contra os excessos estatais identificados nessa seara a 

imposição de medidas eficientes relacionadas ao maior controle da atuação dos 

órgãos de segurança pública, realizado externamente por instituições públicas 

(como o Ministério Público) e pela sociedade, e internamente pelos órgãos 

correcionais próprios, “para evitar abusos sob a justificativa de prestação de 

“segurança pública eficiente”, tendo em vista que a sociedade deseja que a 

intervenção mais forte seja em face do delinquente e não do cidadão comum”.303 

 

A falta da segurança, ou seja, a insegurança, melhor se qualifica como 

uma sensação, que é gerada por elementos objetivos e subjetivos. No plano 

objetivo o sentimento de insegurança é ocasionado pela proximidade da ameaça 

ou do dano ao direito, pelo momento em que a lesão é presenciada, pelo instante 

em que a pessoa se torna vítima da conduta ilícita (o crime é um fato social 

concreto, palpável, visível, portanto, objetivo)304. No plano subjetivo, ela decorre 

de pensamentos motivados pela probabilidade de as ameaças e as lesões serem 

efetivamente concretizadas ao indivíduo ou à coletividade. Aqui podem ser 

identificadas diversas fontes produtoras de tais pensamentos,305 destacando-se a 

                                                           
303 SANTIN, Valter Foleto. Controle Judicial da Segurança Pública, p. 55. 

304 “De modo geral, o fenômeno da criminalidade organizada, objeto de preocupação de distintas 
áreas do conhecimento, não só avilta sobremaneira o Estado Democrático de Direito, mas 
também contribui para o incremento da sensação de insegurança, gerada pelos riscos crescentes 
e desconhecidos provenientes das atividades típicas de uma sociedade que assume nova feição, 
de incertezas e de eliminação de fronteiras” (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal 
Brasileiro: parte especial: volume 8, direito penal econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 454). 

305 O acesso às informações é outra inequívoca fonte produtora de pensamentos de insegurança. 
Esse acesso é gerado pela circulação de informações originadas do jornalismo (mídia) e da 
própria coletividade. É certo que a real sensação de insegurança pressupõe a prévia constatação 
da sua face objetiva, ou seja, a ocorrência do crime (tomando por base a insegurança pública), 
porém, o livre acesso às informações pelo uso das novas tecnologias de comunicação, em 
especial as redes sociais, visualizadas a todo instante pela facilidade dos aparelhos celulares, 
potencializou essa sensação a níveis nunca constatados. A maximização da insegurança pelo uso 
das redes sociais ainda decorre de outra característica da sociedade moderna: cada um entende a 
si como fonte produtora de informação, porém, em geral, sem prévio exercício mental a respeito 
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ausência de atuação do Estado para outorga da segurança em casos pretéritos, 

seja pela não evitação do dano ao direito protegido (“se ocorreu antes e não foi 

evitado, é possível que ocorra novamente, e agora comigo”), seja pela não 

responsabilização do seu autor (a falta de percepção da punição estatal gera a 

sensação de falta de controle ao ato lesivo e, em consequência, ocasiona a íntima 

certeza de que tal ilicitude não encontra freios e pode ser repetida a qualquer 

momento).306 

 

Comentando os efeitos da ineficiência da segurança pública no tocante à 

“criminalidade de massas” na Alemanha de vinte anos atrás, WINFRIED HASSEMER 

afirma que a sensação de desproteção e de debilidade diante de ameaças e 

perigos desconhecidos leva a todos a duvidarem da força do Direito: 

 

Assaltos de rua, invasões de apartamentos, comércio de drogas, furtos 
de bicicletas ou delinquência juvenil crescem, ao passo que sua 
elucidação policial bem como sua real persecução tendem a zero. Estas 
manifestações da criminalidade afetam-nos diretamente, seja como 
vítimas reais ou possíveis. Os efeitos não são apenas físicos e 
econômicos, mas sobretudo atingem nosso equilíbrio emocional e 
nosso senso normativo. Trata-se da sensação de desproteção e de 
debilidade diante de ameaças e perigos desconhecidos, que nos leva a 
duvidar da força do Direito. Esta dúvida atinge o cerne da experiência 
jurídica, abala a expectativa de neutralização de superpoderes sociais 
em questões centrais da vida cotidiana com os instrumentos do Direito, 
elimina a chance de que também os mais fracos, os seguidores da lei 
possam afirmar-se com o auxílio do Direito. Quando nada disso mais 
vale, não é apenas a jurisdicionalização da proteção jurídica, mas sua 
própria efetividade que estão chegando ao seu fim.307 

                                                                                                                                                                                
dela; recebe-se uma informação na rede social e ela é repassada sem o mínimo de preocupação 
com a checagem da sua credibilidade. Assim, alastram-se, com uma velocidade vertiginosa, 
boatos e falsas notícias, que acabam por comprometer não apenas a sensação de segurança 
pública, como também o próprio serviço estatal de pacificação social. 

306 A respeito das dimensões objetivas e subjetivas da segurança, RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES 

CAIADO afirma: “A segurança afigura-se como sendo um estado ou condição, podendo igualmente 
ser considerada um fenômeno psicológico, isto é, a segurança tem uma dimensão objetiva – que é 
a ausência de riscos –, e uma dimensão subjetiva – que é julgar que esses riscos não existem” 
(op. cit., p. 32). 

307 HASSEMER, Winfried, Segurança Pública no Estado de Direito, p. 280. Em interessante texto o 
professor VÍCTOR GABRIEL RODRÍGUEZ, com base em sua experiência pessoal, analisou duas 
realidades de inseguranças, uma motivadora da intervenção estatal em prol da paz social, e outra 
fruto da omissão prestacional na seara da segurança pública. No ensaio intitulado Sobre 
segurança pública, tolerância e um Rolex de Ouro, publicado no jornal Carta Forense em 2 de abril 
de 2015 (folha A-22, disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/sobre-
seguranca-publica-tolerancia-e-um-rolex-de-ouro/15176, acesso em 10/05/2017), o professor da 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/sobre-seguranca-publica-tolerancia-e-um-rolex-de-ouro/15176
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/sobre-seguranca-publica-tolerancia-e-um-rolex-de-ouro/15176
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Ademais, estudo realizado por LUCIANO OLIVEIRA indicou que a 

insegurança promovida pela criminalidade gera um terreno propício à aceitação 

das violações perpetradas pelo Estado. Afirma, fincado em raciocínios 

sociológicos e em pesquisas de campo, que a aceitação social (opinião pública) 

das ofensas aos direitos humanos é mais ampla em razão do maior contato com a 

criminalidade (ou seja, da menor presença da segurança: quanto mais as pessoas 

ficam expostas ao crime, mais elas tenderão a apoiar soluções “de força” para o 

problema da violência que as aflige), e variável em decorrência de alguns fatores: 

maior exposição a crimes graves; identificação de maior aceitação da violência 

como forma de repulsa aos crimes em camadas sociais com menor grau de 

escolaridade e de renda; interferência da proximidade temporal com os fatos 

                                                                                                                                                                                
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, inicialmente, apresentou 
relato a respeito da abordagem policial que sofreu da Polícia Nacional da Espanha em razão de 
ter esquecido sua mala no bar localizado no andar superior da plataforma de acesso aos trens da 
estação de Chamartín, em Madrid, quando se deslocava ao aeroporto para o retorno ao Brasil. 
Narrou que, ao perceber o esquecimento da mala, subiu correndo a escada de acesso ao piso 
superior, motivado pela “paranoia tupiniquim” de ver seus pertences furtados por uma “quadrilha 
análoga a essas que agem dentro dos nossos aeroportos”, e constatou que o bar estava cercado 
por um cordão de policiais fortemente armados, uma vez que a sua mala lá esquecida gerou um 
alerta de terrorismo por suspeita de bomba. Relatou que, depois de se identificar, ser interrogado 
pelos policiais e indicar a propriedade da mala, conseguiu recupera-la, tendo passado por 
constrangimento diante de todos que por lá circulavam (e perdido o trem). Prosseguiu a narrativa 
afirmando que, horas depois, ao chegar no Brasil, para tomar o táxi em direção à sua residência, 
teve que esconder seu relógio e seus poucos Euros dentro da calça; que o chofer, ao se 
aproximar do local da sua residência, solicitou a ele ingresso na garagem do prédio, em razão do 
medo da criminalidade daquele local; e que, depois de ingressar no seu apartamento e constatar a 
ausência de alimentos na sua geladeira, pegou o caminho mais longo que levava à padaria, pois o 
mais curto iria em direção a uma “boca de fumo”. Analisando os fatos ocorridos na Espanha e no 
Brasil, o professor concluiu: “o constrangimento que passei em meu interrogatório-expresso pelos 
fuzileiros da Estação de Trem não era nem sombra da humilhação a que sou submetido 
diariamente por ter de baixar a cabeça ao narcotraficante que ocupa minha rua, e que com um 
monte de lixo e algumas pinturas sinaliza, a quem souber interpretar, que naquele mini-território o 
Estado não entra. E não entra mesmo. Tal contraste me permitiu uma tese que quero aqui 
brevemente desenvolver: eu buscava comparar uma Espanha assustada com a ameaça de 
violência terrorista com um Brasil em que o terror deflagrado já sequer importa. Em termos um 
pouco mais jurídicos, quero afirmar o óbvio de que vivemos em um lugar em que o desrespeito 
generalizado ao ordenamento, inclusive o penal, corrói sua legitimidade como um todo”. Por fim, 
indicou fatos a respeito da ineficiência estatal na segurança pública relacionados à tolerância da 
sociedade à corrupção nessa seara, afirmando a necessidade de mudança comportamental para 
“enrijecer levemente corações para aceitar como algo normal a aplicação dos castigos que a 
norma jurídica prevê àqueles capazes de medir a consequência de suas ações”, e concluiu que 
“caso essa mudança de paradigma para aplicar uma vida segura, em regime democrático, tenha 
como preço o fato de responder algumas vezes ao abstrato-culposo delito de “esquecer a mala no 
aeroporto”, anota aí que eu o pago em dobro, e encantadíssimo. Hoje, já com a perspectiva do 
tempo, tenho muito claro que o enquadro policial que eu levei por enfrentar o protocolo de 
segurança da estação de trem madrilena foi bastante mais anedótica que qualquer dos oito roubos 
que sofri na minha querida metrópole natal”. 
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criminosos, ou seja, quanto mais tempo transcorrer da ocorrência do delito, menor 

será a aceitação da violência para o combater. Conclui afirmando que a 

segurança pessoal é uma variável relevante que deve ser considerada nas 

estratégias concernentes aos direitos humanos, sendo um benefício que o Estado 

democrático deve aos seus cidadãos.308 

 

O que se objetiva, portanto, é a demonstração de que é imprescindível o 

alcance do equilíbrio na prestação dessa tutela estatal, em especial diante das 

peculiaridades constitucionais da segurança, por ser duplamente considerada 

dever estatal, concretizado pela intervenção pública na esfera de liberdade 

individual, e direito difuso fundamental, consagrado exatamente pela proteção de 

liberdades individuais e coletivas em face das lesões provocadas por terceiros. 

Ou seja, finalisticamente, almeja-se que a proteção constitucional seja 

efetivamente materializada sem excessos e abusos.309 

 

Por outras palavras, o dever de manutenção da segurança, como todas 

as ações estatais prestacionais, reclama, obrigatoriamente, a submissão aos 

limites constitucionais da legalidade e da proibição do excesso, o que, de maneira 

alguma, afasta a sua feição consagradora das liberdades públicas e dos direitos 

da personalidade.310 Nesse contexto, explica-nos MANUEL MONTEIRO GUEDES 

VALENTE: 

 

A segurança, nesta perspectiva, não pode ser encarada unicamente 
como coacção jurídica e coacção material, mas primordialmente como 
“uma garantia de exercício seguro e tranquilo de direitos, liberto de 

                                                           
308 OLIVEIRA, Luciano, op. cit., p. 247-253. 

309 “Isso significa que a segurança — cujo consectário lógico é segurar, resguardar, proteger, 
afastar de perigo — não pode ser vista apenas como uma forma de coação, especialmente 
quando falamos da atividade policial. Aliás, nessa perspectiva, o direito à segurança representa a 
garantia do exercício livre e seguro dos demais direitos, impedindo, justamente, qualquer conduta 
abusiva do Estado e seus agentes. Por outro lado, impõe um dever de proteção aos poderes 
públicos contra agressões e ameaças a direitos praticadas por terceiros” (SANNINI NETO, 
Francisco, op. cit., acesso em 10.05.2017).  

310 “O direito à segurança pública enfeixa uma gama de diretos, pela sua característica de 
liberdade pública e até mesmo componente do direito da personalidade, por conter relações 
públicas e privadas, seja nas prestações estatais positivas e negativas como no respeito mútuo 
dos cidadãos à incolumidade e patrimônio alheios e na contribuição à preservação da ordem 
pública” (SANTIN, Valter Foleto, Controle Judicial da Segurança Pública, p. 47). 
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ameaças ou agressões”, quer na sua dimensão negativa – direito 
subjectivo à segurança que comporta a defesa face às agressões dos 
poderes públicos – quer na sua dimensão positiva – direito positivo à 
proteção exercida pelos poderes públicos contra quaisquer agressões 
ou ameaças de outrem.311 

 

LÊNIO LUIZ STRECK também reconhece dupla forma de consagração da 

proteção constitucional dos direitos fundamentais, uma negativa e outra positiva, 

encontradas explícita ou implicitamente determinada na Lei Maior, concretizadas 

tanto na proteção dos direitos fundamentais do cidadão frente ao Estado 

(negativa), como através do Estado (positiva), inclusive, por meio do direito 

punitivo, “uma vez que o cidadão também tem o direito de ver seus direitos 

fundamentais protegidos, em face da violência de outros indivíduos”.312 

 

DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS assegura que, para a promoção da 

dignidade humana, que considera o mais importante princípio constitucional do 

qual deriva os demais, diversas frentes podem ser invocadas, devendo-se centrar 

na harmonização da segurança pública com a legalidade, providência não pode 

colidir com a outra sob pena de inominável arbítrio.313 

 

No sentido também de delimitação do exercício do dever de proteção 

estatal, MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE desenvolve estudo para 

                                                           
311 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, Teoria Geral do Direito Policial, p. 112. Este autor 
português afirma que, exatamente em razão dessa dupla dimensão da segurança, o legislador 
Constitucional português consagrou, no mesmo número do mesmo artigo da Constituição (27º) o 
direito à liberdade e o direito à segurança (aliás, disposição normativa idêntica à constatada em 
nossa Lei Maior, no artigo 5º, caput), funcionando como corolários e fundamento da expressão de 
todos os demais direitos pessoais, culturais, sociais e económicos (idem, p. 113). VALTER FOLETO 

SANTIN também comenta as dimensões positiva e negativa das prestações estatais em prol das 
liberdades públicas (Controle Judicial da Segurança Pública, p. 47): “O direito exige posturas 
negativas e positivas do Estado em prol das liberdades públicas. No enfoque negativo, deixar de 
afrontar a liberdade, vida e patrimônio do cidadão, numa obrigação de não fazer, conquista árdua 
do cidadão, o qual lutou muito para o reconhecimento e respeito destes direitos e evitar a 
opressão do Estado e dos soberanos, ao longo da história. No ângulo positivo, o Estado deve 
tomar medidas ativas, prestações positivas, para garantir e concretizar a ordem pública e a 
proteção à incolumidade da pessoa e do seu patrimônio, numa obrigação de fazer, para a 
realização do bem-estar social, finalidade cobrada no Estado Democrático de Direito”. 

312 STRECK, Lenio Luiz. Entre Hobbes e Rousseau – a dupla face do princípio da 
proporcionalidade e o cabimento de mandado de segurança em matéria criminal. In: ______. 
(Org.). Direito penal em tempos de crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 75-
110, p. 98. 

313 JESUS, Damásio Evangelista de. Segurança Pública e Legalidade, acesso em 10.05.2017. 
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categorização da segurança como bem jurídico supranacional, de necessário 

reconhecimento para legitimação e delimitação da intervenção estatal no hodierno 

contexto social, em contraposição às teses securativista e da perigosidade que 

defendem a implementação de um Direito punitivo preventivo.314 

 

Reconhece a segurança como a primeira das liberdades e pauta-se em 

tese centrada no ser humano, razão única do ambiente e da vida em comunidade, 

contrapondo-se aos entendimentos que sobrevalorizam a segurança. Nesse 

sentido, toma a segurança como um bem jurídico essencial ao desenvolvimento 

harmonioso da sociedade, necessariamente subordinado à ordem jurídico-

constitucional do Estado de direito democrático e por este limitado material, 

processual e operativamente, subordinado aos princípios da política criminal e da 

intervenção do Direito penal, afirmado como um valor de maximização da pessoa 

em toda a sua dignidade humana.315 

 

Para o desenvolvimento de sua teoria, preliminarmente à delimitação da 

segurança como bem jurídico digno de tutela penal, reconhece que a sua 

topologia é dotada de “elevada extensibilidade conceptual”, reconhecida como 

plurinormativa, plurifuncional e poliédrica. 

 

Explica que a plurinormatividade encontra respaldo no princípio da 

segurança jurídica, perpassando “todo o ordenamento jurídico – civil, 

administrativo, económico, financeiro, penal (material e processual) e 

constitucional, nacional e supranacional – e assume-se nele como fundamental 

para a vida em comunidade”. 

 

Quanto à plurifuncionalidade, afirma que decorre da constatação de a 

segurança desenvolver-se em “várias áreas de acção, em vários domínios e em 

vários espaços por vários actores com atribuições e competências, próximas e 

diferenciadas segundo os respectivos patamares de intervenção”. Disso se 

                                                           
314 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Segurança: bem jurídico supranacional, p. 76. 

315 Idem, p. 77. 
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constataria a aglomeração do maior número de funcionalidades de segurança 

ativas e passivas, públicas e privadas, a fim de ocasionar, “como consagração 

constitucional da segurança como valor fundamental da democratização da 

sociedade e do crescimento democrático dos cidadãos”, a defesa de várias 

necessidades humanas e a garantia de segurança “nos vários espaços de 

liberdade do ser individual [circulação, escolha do trabalho, casamento, 

educacional, ambiental, religiosa, manifestação, expressão etc]”. 

 

E, no tocante à sua topologia poliédrica, explica que corresponde a “uma 

construção plana paralela às direcções da força dos vários actores [força pluri e 

biunívoca] e proporcional às intensidades da plurinormatividade e 

plurifuncionalidade situadas num tempo e num espaço”, que se expressa na 

efetiva tutela penal de bens jurídicos individuais, de bens jurídicos 

supraindividuais e de bens jurídicos difusos. Ou seja, “o valor segurança é um 

valor poliédrico relacional com os demais valores tutelados pelo Direito penal e 

assume-se, em muitas tipologias criminais, como a redoma ou a cápsula 

envolvente de bens jurídicos pessoais”.316 

 

O objetivo do professor português ao sedimentar a segurança como bem 

jurídico de caráter supranacional do Direito penal da liberdade e do ser humano 

foi apresentar “um apelo à sua encubação na fundamentação dogmática da 

intervenção punitiva do Estado”,317 por meio de uma reação ao que denomina 

onda securativista e onda da perigosidade presumida, representadas, no 

ambiente supranacional, pelo Patriot Act estadunidense e pela lei de segurança 

do Reino Unido. Assim, almejou disseminar um conceito de ação antiterrorista 

subordinada à ordem jurídica nacional e internacional, a única que seria legítima, 

uma vez que seria somente no Direito “que toda a concepção e actuação 

geopolítica (e geoestratégica) encontra a legitimidade sociológica (do povo), que 

garante o direito e o dever de acção contra as condutas humanas negativas, 

                                                           
316 Idem, p. 78-80. 

317 Idem, p. 80. 
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lesivas de bens jurídicos individuais, supra individuais e difusos: v. g., a 

segurança”:318 

 

Essa assumpção da segurança como bem jurídico de espaços 
poliédricos e pluriformes afasta ou limita ou afirma-se como barreira às 
promocionais políticas criminais securativistas mutantes de um Direito 
penal de justiça e fundantes de um Direito penal de emergência próprio 
de um estado de excepção, albergado pelo Estado de direito material 
democrático (Canotilho, 2009: 24). Esta assunção da segurança afirma-
se como barreira às tentações securativistas e às políticas de 
desestadualização das tarefas fundamentais do Estado constitucional 
democrático: i. e., como barreira à desconstitucionalização do sistema 
penal (Canotilho, 2009: 25) em prol de uma privatização relacional da 
pessoa com o mundo, germinadora de uma individualização objectiva 
da pessoa como <<coisa>>, <<inimigo>> do estado legal. Incrementa-
se como limite intransponível do Direito penal do bem jurídico e do 
Direito penal da liberdade. Esta concepção do polígono segurança, bem 
jurídico submetido à dogmática penal, assume-se como barreira 
intransponível do Direito penal do ser humano.319 

 

Em resumo: com o reforço da doutrina de MANUEL MONTEIRO GUEDES 

VALENTE, reconhecemos o ser humano como o núcleo central de proteção do 

Estado, que tem o dever de agir para garantir-lhe a segurança imprescindível ao 

exercício da amplitude das liberdades intrínsecas à sua dignidade existencial, por 

meio plúrimas ações preventivas e repressivas em face das diversas fontes de 

ameaças possíveis (no presente estudo, aquelas decorrentes das ações do 

Primeiro Comando da Capital), calcadas nos elementos basilares da ordem 

jurídica democrática, sendo a tutela penal um dos mecanismos de proteção 

passível de invocação para tal desiderato.320 

                                                           
318 Idem, p. 88. 

319 Idem, p. 87. 

320 Apresentamos essas reflexões a respeito da segurança no III Congresso Criminal do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, ocorrido nos dias 31 de agosto a 2 de setembro de 2017, em 
Águas de Lindóia/SP, em forma de tese intitulada “A segurança como direito fundamental e 
arcabouço constitucional para a atuação criminal ministerial”. A partir das premissas de que (i) a 
segurança é direito fundamental com inequívoco respaldo constitucional, (ii) que representa a 
fonte de preservação dos demais direitos inerentes ao ser humano, e que, (iii) se ao Estado 
compete garantir a proteção aos demais direitos fundamentais do ser humano, é consequência 
lógica a sua obrigação de agir, seja para evitar a prática delituosa (atuação preventiva), seja para 
restabelecer a paz social por ela lesada (atuação repressiva), foram apresentadas as seguintes 
propostas de atuação criminal para o Ministério Público: 1. no aspecto preventivo, a criação de 
Promotorias de Justiça Regionais de Segurança Pública, ou a efetiva integração entre as 
Promotorias de Justiça Cíveis e Criminais, almejando o exato conhecimento das causas da 
criminalidade e o desenvolvimento de políticas públicas criminais adequadas (uma vez que as 
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3.4. O direito Penal como mecanismo de proteção estatal em face das finalidades 
ilícitas associativas do Primeiro Comando da Capital. 
 

Para cumprir o fim almejado neste capítulo, qual seja, a análise dos 

principais reflexos jurídicos do reconhecimento da ilicitude nas ações do 

agrupamento de pessoas autodenominado Primeiro Comando da Capital, houve o 

preliminar escoramento nas balizas encontradas no anteparo normativo de 

sustentação de todo nosso ordenamento jurídico, a Constituição. 

 

Assim, com foco nas premissas apresentadas anteriormente a respeito da 

expansão humana, territorial e política da facção criminosa estudada, apontou-se, 

de início, por meio de uma análise das premissas constitucionais a respeito da 

liberdade de associação, a impossibilidade do seu resguardo jurídico pela 

identificação, nela, da excepcionalidade contida no próprio texto da Lei Maior: a 

demonstração da finalidade ilícita associativa. 

 

Dessa constatação lógica decorreu a indicação do segundo reflexo 

jurídico, também pautado pelo norte dos preceitos constitucionais: o 

desenvolvimento de condutas representativas da ilicitude da finalidade associativa 

do Primeiro Comando da Capital é fundamento ensejador da obrigação estatal de 

prestação de serviços públicos destinados à proteção dos direitos fundamentais 

lesados por tal ilicitude. A sustentação desse segundo reflexo jurídico é 

encontrada nos próprios objetivos e nos princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, consagradores da 

                                                                                                                                                                                
causas da criminalidade são plúrimas, transpassam a origem criminal, são encontradas em 
variáveis fontes de interesses metaindividuais como a saúde, a educação, o planejamento 
urbanístico, o lazer, o transporte etc., os responsáveis pela tutela da segurança pública, para a 
sua efetividade, devem manejar ações em todas as áreas nas quais se identifiquem omissões 
estatais fomentadoras das mazelas que impulsionam o déficit prestacional social); 2. no aspecto 
repressivo, o emprego, no âmbito endoprocessual, da função garantística positiva do Direito penal, 
com a vedação à sua prestação estatal deficiente e o combate ao garantismo monocular revelado 
pela reconhecimento único do garantismo negativo (da vedação do excesso na área criminal), e o 
reconhecimento da segurança como direito fundamental e gerador da intervenção estatal por meio 
do Direito penal, de forma que, sendo ele  minimizado ou inaplicado nas hipóteses nas quais os 
bens jurídicos mais valiosos ao ser humano forem efetivamente lesados, a prestação estatal 
pacificadora restará aviltada e haverá ofensa a todo o alicerce de sustentação dos direitos 
fundamentais. Essa tese foi aprovada pela plenária, por unanimidade. 
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obrigatoriedade de proteção fática e jurídica dos direitos e das garantias 

individuais e coletivas. 

 

Esse dever de atuação estatal de proteção de bens de reconhecida valia 

para os indivíduos e a para coletividade, lesados pela concretização da ilicitude 

afirmada, foi reconhecido de forma expressa, em específicas normas 

constitucionais, e de maneira implícita, lógica e sistemática, em razão da 

supremacia do ser humano como objeto de proteção do órgão central político 

constituído para tanto. E o direito (difuso e supranacional, porém, passível de 

exigência individual) emanado do reconhecimento desse dever estatal foi 

nominado segurança. 

 

Para o alcance do terceiro reflexo, mais uma vez se recorreu às bases 

constitucionais, afirmando-se que esse direito de segurança não representa um 

fim em si mesmo, mas um instrumento de concretização de outros direitos-fim. 

Portanto, por mais que seja almejada a consagração de liberdades individuais por 

meio da não ofensa delas por terceiros, a segurança reclama do Estado um 

exercício prestacional respaldado no respeito aos ditames alicerçais dos próprios 

direitos fundamentais que objetiva proteger, ou seja, da dignidade humana, da 

legalidade e das liberdades individuais, como garantia de uma prestação pública 

simbiótica com a integralidade da ordem jurídica constitucional, que não 

reconhece legitimidade em ações excessivas e abusivas (ainda que destinadas à 

proteção de direitos fundamentais). 

 

Quarto reflexo: a importância dos direitos individuais e coletivos afetados 

pelas ações do Primeiro Comando da Capital, e a intensidade das lesões 

constatadas, reclamam eficiência na prestação do dever de segurança estatal. 

Essa eficiência decorre da conjugação de esforços públicos múltiplos, preventivos 

e repressivos, a serem externados em diversas áreas de tutela (saúde, educação, 

urbanismo, transporte, lazer, habitação e segurança pública), uma vez que as 

conflituosidades que desencadeiam as lesões possuem origens plúrimas. 
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Atestar veracidade ao quarto reflexo não significa afastar a possibilidade 

de indicação do último conclusivo reflexo lógico-jurídico: o reconhecimento do 

caráter protetivo do Direito penal, como verdadeira expressão do direito de 

segurança, fincado nas diretrizes principiológicas da subsidiariedade321 e da 

necessidade322 da tutela, da dignidade da pessoa humana e da proteção de bens 

jurídicos,323 a ser empregado como mecanismo de pacificação social em face das 

ilicitudes identificadas nas ações do Primeiro Comando da Capital. 

 

Conforme acima analisado, o que se nomeia segurança pública identifica-

se com a proteção estatal contra as práticas ofensivas a bens jurídicas por meios 

de condutas típicas incriminadoras. De acordo com os ditames constitucionais, 

essa proteção integraliza-se de duas maneiras, antes ou depois das práticas 

ilícitas.324 No entanto, em qualquer das formas de intervenção estatal em prol da 

                                                           
321 A respeito da subsidiariedade do Direito penal, CLAUS ROXIN, GUNTHER ARZT e KLAUS TIEDMAN 
(Introdução ao direito penal e ao direito processual penal. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira 
Mendes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007) explicam que “o moderno Direito Penal não mais se 
vincula à imoralidade de um comportamento, mas sim a sua nocividade social, vale dizer, a sua 
incompatibilidade com as regras de uma convivência social salutar” (p. 6), que “é preciso, 
ademais, exigir que um comportamento socialmente nocivo também seja punido quando os meios 
mais brandos não sejam suficientes para sua correção” (p. 7), e que “o legislador incumbido pelo 
povo está adstrito à função em razão da qual foi investido, qual seja, proteger o indivíduo dos 
abusos de outrem e assegurar-lhe uma vida com a maior liberdade e assistência possíveis, não se 
incluindo aqui a tutela moral dos cidadãos adultos contra seus desejos” (p. 7). 

322 Ao analisar os elementos necessários à intervenção penal, o professor MIGUEL REALE JÚNIOR 
afirma que não basta o reconhecimento dos valores tutelados (dignidade penal), “sendo o passo 
seguinte o exame da necessidade ou carência de tutela penal” (Instituições de Direito Penal. 4. 
ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 24). 

323 “Afinal, se a tipificação de condutas gera a limitação de direitos fundamentais como o da 
própria liberdade (numa ponderação de bens, em que esta cede em prol de outro valor, v.g. a vida, 
no homicídio), tal procedimento deve respeitar pressupostos mínimos, sendo o principal deles a 
tutela de objetos que estejam em harmonia com a ordem axiológica jurídico-constitucional e cujo 
conteúdo justifique as restrições advindas da incriminação. Assim, estas só podem incidir quando 
indispensáveis a proteger objetos especiais, portadores de dignidade jurídico-penal, estando, pois, 
descartados interesses menores que podem ser tutelados de modo diverso. Ou seja, em sendo a 
liberdade um valor constitucional fundamental, este somente pode ser restringido quando seu 
exercício implicar a ofensa de outro objeto de hierarquia equivalente e em consonância com o 
sistema constitucional” (FLACH, Michael Schneider. Mandados de criminalização, tutela penal e 
Constituição. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. São Paulo, 
v. 7, p. 17-44, 2015, p. 22). 

324 Assim reconhece EVERTON LUIZ ZANELLA: “Num balanço, o direito de proteção é um direito que 
todo o cidadão tem de viver à margem de práticas criminosas ou, quando infringida a norma, de 
ver o Estado dar-lhe a indispensável guarida por meio do exercício do jus persequendi e, se o 
caso, do jus puniendi em relação ao infrator, mantendo-se a ordem e a paz social. (...) Temos, 
portanto, dois momentos: a proteção estatal por meio da prevenção aos delitos e a proteção 
estatal por meio da persecução penal e consequente reestabilização do sistema.” (Infiltração de 
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segurança pública, há a incidência das garantias da própria Constituição 

destinadas a assegurar a liberdade individual,325 em especial aquela que 

estabelece a obrigatoriedade de prévia existência de lei considerando relevante 

penal a conduta deflagradora da prestação estatal protetiva. Por outras palavras: 

se a existência de concreta potencialidade fática de ocorrência de uma conduta 

considerada normativamente infração penal é elemento essencial às ações de 

segurança pública, o Direito penal deve ser o balizador dessa espécie de tutela. 

 

Infelizmente, no aspecto preventivo, constatam-se ações estatais de 

segurança pública circunscritas a questões policiais, despidas da necessária 

comunicação com as diversas áreas de tutela em prol de prestações múltiplas 

integradas para a solução de fenômenos sociais reconhecidamente 

multifacetados. 

 

No aspecto repressivo, a atuação estatal corresponde à descoberta da 

prática criminosa, à coleta de provas por meio de uma investigação, à formal 

apresentação da acusação, que seguirá os rumos do devido processo legal até 

final análise do mérito. 

 

Portanto, pressuposto dessa obrigatória atuação estatal, em nosso 

Estado de Direito, é a aplicação do Direito penal, afinal, nele é que se encontra a 

legitimação para a intervenção estatal nos limites constitucionalmente 

                                                                                                                                                                                
agentes e o combate ao crime organizado: análise do mecanismo probatório sob o enfoque da 
eficiência e do garantismo. Curitiba: Juruá, 2016, p. 58). 

325 “A opção de qualquer criminalização de comportamentos negativos lesivos, e muito em 
especial do bem jurídico poliédrico segurança, obriga o legislador a submeter a validade e 
legitimidade da opção aos princípios reitores da política criminal – legalidade, culpabilidade, 
humanidade e ressocialização – sob o conteúdo e alcance dos seus vectores – legitimidade e 
eficácia. Adite-se a esta constelação de primados de natureza constitucional e supraconstitucional 
os princípios reitores da intervenção do Direito penal: o princípio da subsidiariedade, o princípio da 
proibição do excesso ou da intervenção mínima e da proporcionalidade em sentido amplo que 
exige a verificação dos corolários da necessidade e exigibilidade, da adequação da intervenção 
penal ao comportamento negativo em concreto, da razoabilidade (proporcionalidade em sentido 
estrito), o princípio da indispensabilidade da intervenção penal e da aplicação da pena, o princípio 
da eficácia com verificação de futura eficiência da intervenção penal e o princípio da ultima et 
extrema ratio” (VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Segurança: bem jurídico supranacional, p. 
86). 
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estabelecidos, em especial com os contornos da legalidade estrita.326 Ademais, 

conforme leciona o professor MIGUEL REALE JUNIOR, identificada a necessidade da 

tutela penal, é um poder que deve ser exercido de forma centralizada pelo 

Estado, para evitar a anarquia que atingiria “não apenas a associação ou o 

Estado, mas também os consorciados, que ficariam sujeitos, de forma indesejável 

e perigosa, e sem limites, à ação da força de diversos grupos, inviabilizando-se a 

coexistência em sociedade”.327 

 

VICENTE GRECO FILHO, ao analisar os novos fenômenos criminais, entre 

eles a criminalidade organizada transnacional, afirma que os Estados passaram a 

adotar medidas especiais para o seu enfrentamento, um chamado “Direito Penal 

de criminalidade diferenciada”, que, no entanto, “não se opõe ao Estado 

Democrático de Direito, porque se encontra dentro do sistema democrático e 

exatamente visa preservar os seus valores”; afirma, ainda, que, na verdade, caso 

o Estado não adotasse medidas adequadas para coibir tais graves crimes, como 

os tráficos de pessoas e internacional de drogas, os crimes contra a humanidade 

e o terrorismo, falharia na sua missão de preservação da convivência social e da 

dignidade da pessoa humana.328 

 

EVERTON LUIZ ZANELLA, partindo do raciocínio de que, se todas as pessoas 

possuem direitos fundamentais, possuem, por conseguinte, o inafastável direito 

de não serem infringidos ou cerceados, sendo este materializado no direito à 

proteção extraído da lição de ROBERT ALEXY (direito que o titular dos demais 

direitos fundamentais tem de exigir que o Estado olhe e proteja contra 

                                                           
326 “Desta enunciação material e funcional da validade e legitimidade de tutela do bem jurídico 
segurança, poder-se-á, por um lado, defender que é possível autonomizar as condutas negativas 
lesivas e construir tipos legais de crime autónomos e, por outro, considerar que há espaços 
inerentes à visão poliédrica da segurança, que, por essa razão, não permite uma autonomização 
formal positiva. Mas, considera-se que essa autonomização encontra-se na esfera material do 
próprio tipo legal de crime por nele se realizar não só o bem jurídico concreto – p. e., integridade 
física ou liberdade –, mas também o bem jurídico poliédrico segurança face à sua 
plurinormatividade e plurifuncionalidade” (VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Segurança: bem 
jurídico supranacional, p 86-87). 

327 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de direito penal, p. 19-20. 

328 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei n. 12.850/13. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 9. 
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intervenções de terceiros), do que decorre o dever do Estado de lançar mão dos 

mecanismos hábeis a tal proteção, entre eles o direito penal. Afirma, ainda, que 

esse dever de proteção é imposto pela Constituição Federal aos três poderes da 

República e ao Ministério Público: ao Legislativo, pela obrigatoriedade de tutela, 

por meio da criação da norma penal, dos bens jurídicos de maior importância; ao 

Executivo, em decorrência da obrigação de garantia a todos da inviolabilidade do 

direito à segurança, materializado pelas políticas públicas nesse sentido e pela 

atuação de diversos órgãos, incluindo as polícias (artigos 5º e 144); ao Judiciário 

com o exercício da pacificação dos conflitos submetidos à jurisdição, de forma 

justa e equitativa; e ao Ministério Público, em razão da determinação 

constitucionalmente prevista de defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e de todos os interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais o 

direito de ter seus interesses tutelados pelo Estado (artigo 127).329 

 

A respeito de o Direito penal representar escudo protetivo estatal à 

disposição da segurança para a consagração dos direitos reveladores do ser 

humano, RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES CAIADO, depois de afirmar a 

possibilidade de definição da segurança como um bem jurídico supranacional 

inerente à ordem jurídico-constitucional do Estado de direito democrático, 

assevera estar sedimentado “nos princípios da política criminal e da intervenção 

do Direito penal, que se afirma como um valor de maximização da pessoa em 

toda a sua dignidade humana, e que possibilita a criminalização de 

comportamentos negativos lesivos para a sociedade”.330 

 

VALTER FOLETO SANTIN afirma que as normas que tratam da segurança 

pública têm primárias funções de resguardo e de bloqueio, não de mera função 

programática, ou seja, ação de “bloquear o comportamento inadequado do povo, 

                                                           
329 ZANELLA, Everton Luiz. Op. cit., p. 55-58. 

330 CAIADO, Ricardo Alexandre Rodrigues. Op. cit., p. 34-35. FRANCISCO SANNINI NETO (op. cit., 
acesso em 10.05.2017) reconhece que o objetivo do Direito penal é conceder segurança à 
sociedade, de maneira proporcional à importância de cada bem jurídico tutelado: “No mesmo 
sentido, pode-se afirmar que o sistema legal é criado de modo a proteger os direitos individuais e 
coletivos, sendo essa proteção proporcional à importância de cada bem jurídico. Não por acaso, 
os direitos fundamentais são tutelados pelo Direito Penal por meio de normas penais 
incriminadoras. Tudo isso, vale dizer, com o objetivo de dar segurança à sociedade”. 
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resguardando subsidiariamente os valores vida, saúde, liberdade, patrimônio e 

ordem pública, exatamente os bens jurídicos tutelados pela função de segurança 

pública (manutenção da ordem jurídica e da incolumidade da pessoa e do 

patrimônio”, e que isso é concretizado por meio da criação dos tipos penais 

incriminadores. Nesse sentido, com razão conclui que, em caso de inadequação 

ou deficiência na prestação de um serviço de segurança pública pelo Estado, não 

haverá o cumprimento da função pública de preservação dos valores que o 

próprio Estado sancionou e, em consequência, contribuirá para que a norma de 

resguardo não atinja a sua finalidade. 331 

 

ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES, escorado na teoria tridimensional 

do Direito, explica que o Direito penal, conectado a outros mecanismos de tutela 

por intermédio da metodologia de controle social, respalda-se na absorção dos 

valores sociais por meio da positivação (e não pela criação de tais valores pela 

norma penal), como forma de protege-los.332 

 

A hodierna visão interpretativa do Direito penal, pautada por uma ótica 

crítico-social, materializa convicções a respeito das suas funções protetivas. 

 

                                                           
331 SANTIN, Valter Foleto. Controle Judicial da Segurança Pública, p. 52. Nesse contexto: “É que, 
a nosso ver, os tipos legais de crime constituem verdadeira autorização primária para que o 
Estado possa intervir em certas áreas reservadas, na esfera da liberdade individual. Assim, a 
atuação dos órgãos estatais, na prevenção e repressão do crime, encontra apoio primário na 
tipificação legal dos delitos, fora do que, no Estado de Direito, tal intromissão, na esfera da 
liberdade e dos direitos individuais, encontraria muitas limitações” (TOLEDO, Francisco de Assis. 
Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 4). 

332 “Segundo o tridimensionalismo – a Teoria do Direito mais aceita no Brasil – é a sucessão dos 
fatos sociais que consolidam valores que, quando caros à sociedade, demandam a proteção por 
normas jurídicas e, ao menos subsidiariamente, demandam a tutela penal. O Direito não é, pois, 
um programa ou um projeto pedagógico de valores, mas o resultado de valores que 
espontaneamente não são respeitados. O Direito Penal é, por excelência, um retrato das mazelas 
de um povo. Tal assertiva é ainda mais contundente quando se constata que as demais formas de 
controle social estão em crise. Em outras palavras, segundo o escólio de Feldens, “antes de 
serem valores recolhidos pelo Direito (bens jurídicos), eles se fazem constituídos como tais na 
consciência social, extraídos que são dos costumes vigentes em uma determinada sociedade e, 
por consequência, de suas necessidades. Isso é assim pelo menos em linha de princípio. Do que 
significaria concluir que a norma (penal) não cria valores, senão que, alinhada à metodologia de 
controle social – por intermédio da qual o Direito Penal está conectado a outros mecanismos –, os 
absorve, por meio de sua positivação, como forma de protege-los” (MORAES, Alexandre Rocha 
Almeida de. A Teoria dos Mandados de Criminalização e o Combate Efetivo à Corrupção. Revista 
Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, v. 5, p. 43-68, 2014, p. 45-46). 
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SANTIAGO MIR PUIG, partindo das premissas que o direito de punir decorre 

da concepção política adotada pelo Estado, e que o modelo aceito na cultura 

espanhola e consagrado na sua Constituição é do Estado social e democrático de 

Direito, sedimenta sua visão na função preventiva do Direito penal, destinada à 

proteção da sociedade, circunscrita pela necessidade social dessa espécie 

intervenção, limitada, quanto ao aspecto social, pelos princípios da utilidade da 

intervenção penal, da sua subsidiariedade e do seu caráter fragmentário, bem 

como da exclusiva proteção de bens jurídicos, e, no tocante à feição democrática, 

pelos princípios da humanidade das penas, da culpabilidade, da 

proporcionalidade e da ressocialização.333 

 

PAUL BOCKELMANN e KLAUS VOLK, depois de rechaçarem uma definição 

formal de Direito penal,334 ao analisarem os seus dois elementos centrais, o crime 

e a pena, com uma visão também sócio funcional, afirmam que o primeiro deve 

ser conceituado a partir da referência à necessidade de proteção e às noções de 

valor da sociedade na situação histórica concreta, e que a segunda decorre de 

um juízo de desvalor ético-social sobre o ato, “a mácula da pena expressa a 

infração de obrigações morais por parte do agente”, obrigações decorrentes da 

vida comunitária.335 

 

FRANCISCO MUÑOZ CONDE explica que a partir da Revolução Francesa o 

direito penal começa a considerar-se um instrumento de defesa dos valores 

fundamentais da comunidade, que somente deve ser empregado contra ataques 

muito graves a esses valores e de uma forma controlada e limitada pelo império 

da lei, sendo o princípio de intervenção mínima e o princípio de intervenção 

                                                           
333 MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Tradução de Cláudia Viana 
Garcia e José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 86 e 92-
107. 

334 PAUL BOCKELMANN e KLAUS VOLK (Direito Penal: parte geral. Tradução de Gercélia Batista de 
Oliveira Mendes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007) de início explicam: “costuma-se definir o Direito 
Penal como a síntese das normas jurídicas nas quais são cominadas penas e (ou) medidas de 
restabelecimento ou de segurança como consequências jurídicas, tendo o crime como 
pressuposto” (p. 3). Porém, na sequência, afirmam que esta definição de Direito Penal não seria 
adequada porque não diferencia, no aspecto material, o Direito Penal de outros ramos do Direito, 
exatamente por não dizer o que é crime e o que é pena (p. 4). 

335 Idem, p. 4, 5 e 14. 
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legalizada do poder punitivo do Estado os dois pontos de redução dos limites 

materiais e formais desse poder punitivo.336 Ademais, ao analisar a norma penal, 

deixa nítida a função de proteção das condições elementares mínimas para a 

convivência (os bens jurídicos)337 e de motivação aos indivíduos de abstenção à 

geração de danos nesse contexto: 

 

La norma penal funciona protegiendo las condiciones elementares 
mínimas para la convivencia y motivando, al mismo tempo, en los 
individuos, que se abstengan de danar esas condiciones elementares. 
La norma penal tiene, por tanto, una doble función: protectora y 
motivadora. Protección y motivación o, mejor dicho, protección a través 
de la motivación, son las dos funciones inseparables e 
interdependientes de la norma penal. La protección supone la 
motivación y sólo dentro de los límites, en los que la motivación puede 
evitar determinados resultados, puede alcanzarse la protección de las 
condiciones elementales de convivencia338. 

 

CLAUS ROXIN norteia sua cátedra na função social como elemento 

delimitador da intervenção estatal jurídico-penal, finalisticamente determinada 

pela proteção de bens jurídicos,339 consagradora de uma existência pacífica, livre 

e segura: 

 

Eu parto de que as fronteiras da autorização de intervenção jurídico-
penal devem resultar de uma função social do Direito Penal. O que está 

                                                           
336 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. 2. Ed.. Buenos Aires: Editorial 
IBdeF, 2014, p. 59-61. 

337 Com base nas ideias de M. E. MAYER, FRANCISCO MUÑOZ CONDE afirma que o bem jurídico, 
para acarretar a intervenção penal protetora, deve ter uma tríplice qualidade: ser “merecedor de 
proteção” (que depende do valor que lhe atribua a esse bem uma determinada cultura); sua 
“necessidade de proteção” (lembrando que pelo princípio da intervenção mínima o Direito penal 
concederá sua proteção quando fracassarem ou forem insuficientes as barreiras protetoras dos 
demais ramos jurídicos); e sua “capacidade de proteção”, ou seja, idôneos para a proteção penal 
(afirma que a missão do Estado é a de garantir a ordem externa e não de tutelar moralmente seus 
cidadãos, indicando, por exemplo, a dificuldade de proteção da moral sexual) – idem, p. 76-80. 

338 Idem, p. 46. 

339 Com o mesmo entendimento funcional para o Direito penal, EUGÊNIO PACELLI e ANDRÉ 

CALLEGARI (Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 17): “seguiremos nesse 
trabalho a ideia geral que atribui ao Direito Penal a função de proteção de bens jurídicos”; no 
mesmo sentido: “Reconhece-se, majoritariamente, que o desiderato maior do Direito Penal é a 
tutela de bens jurídicos relevantes para a sobrevivência do homem e da comunidade” (PRADO, 
Luiz Regis; CASTRO, Bruna Azevedo de. Crime Organizado e Sistema Jurídico Brasileiro: a 
questão da conformação típica. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). 
Direito penal – doutrinas essenciais, volume VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 923-
960, p. 948). 
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além desta função não deve ser logicamente objeto do Direito Penal. A 
função do Direito Penal consiste em garantir a seus cidadãos uma 
existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando estas 
metas não possam ser alcançadas com outras medidas político-sociais 
que afetem em menor medida a liberdade dos cidadãos. Esta descrição 
de funções corresponde, segundo minha opinião, com o entendimento 
mesmo de todas as democracias parlamentares atuais, por isso não 
necessita, então, de uma fundamentação teórica mais ampla.340 

 

GÜNTHER JAKOBS constrói sua doutrina a partir de uma função protetora 

identificada em uma vertente diversa, construída no utilitarismo da garantia de 

preservação das normas como bem a ser resguardado pelo Direito Penal: 

 

A contribuição que o Direito Penal presta à manutenção da configuração 
da sociedade e do Estado é a garantia das normas. Esta reside no fato 
de as expectativas indispensáveis ao funcionamento da vida social, na 
forma dada e na forma exigida legalmente, não precisarem ser 
abandonadas em caso de decepção. Por isso – contrariando, porém, a 
linguagem usual – pode-se definir como bem a ser protegido pelo 
Direito Penal a solidez das expectativas normativas essenciais frente à 
decepção – solidez esta que se encontra coberta pela eficácia 
normativa posta em prática; na sequencia, esse bem será denominado 
“bem jurídico penal”.341 

                                                           
340 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Tradução de André 
Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 2. ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, 
p. 16-17. Identifica-se, na cátedra de CLAUS ROXIN, tamanha relevância da função social e 
protetora do Direito penal, a ponto de nela se reconhecer o alicerce para o estudo dos elementos 
dogmáticos fundamentais de tal ciência. Na obra Política criminal e sistema jurídico-penal 
(Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002), resultante de palestra proferida no dia 
13 de maio de 1970, em Berlim, o renomado doutrinador alemão contrapõe-se ao sistema 
dogmático penal fechado de VON LISZT com uma ótica funcionalista, pautada na análise dos fins 
do sistema penal e dos seus aspectos sociais para atingir a Justiça, pregando, assim, a 
necessidade de uma integração harmônica entre a dogmática e a política-criminal, a partir do que 
apresenta uma nova roupagem dos elementos fundamentais da teoria geral do delito: “(...) cada 
categoria do delito – tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade – deve ser observada, desenvolvida 
e sistematizada sob o ângulo de sua função político-criminal. Essas funções são de espécies 
diversas: o tipo está sob a influência da ideia de determinação legal, à qual a legitimação da 
dogmática é por muitas vezes reduzida. (...) A antijuridicidade, pelo contrário, é o âmbito da 
solução social de conflitos, o campo no qual os interesses individuais conflitantes ou necessidades 
sociais globais entram em choque com as individuais. (...) Por fim, a categoria do delito que 
tradicionalmente se chama culpabilidade, e que tem na verdade pouco a ver com a comprovação, 
empiricamente difícil, do poder-agir-de-outro-modo, importa-se muito mais com a questão 
normativa de como e até que ponto é preciso aplicar a pena a um comportamento em princípio 
punível, se for ele praticado em circunstâncias excepcionais” (p. 29-31). 

341 JAKOBS, Günther. Tratado de Direito Penal: Teoria do Injusto Penal e Culpabilidade. Tradução 
de Gercélia Batista de Oliveira Mendes e Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 
61-62. A respeito dessa vertente do funcionalismo, endossamos a lição de MIGUEL REALE JUNIOR: 
“é de se rejeitar a compreensão do Funcionalismo sistêmico, que se contenta em verificar a função 
de controle social formal exercida pelo Direito para manutenção do sistema consensual, 
reafirmando as normas e, pretensamente, reforçando a lealdade perante as mesmas. O aspecto 
funcional, ou seja, a finalidade operacional do Direito, é vazia quando posta sem exame da 
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FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, no momento em que analisa a missão do 

Direito penal (que considera ser uma tarefa de natureza eminentemente jurídica, 

resumida na proteção de bens jurídicos, sendo, portanto, limitada pela 

subsidiariedade e pela lesividade)342, colaciona diversos entendimentos que 

revelam três notas alicerçais: “a) o fundo ético do ordenamento penal; b) o seu 

caráter limitado, ou fragmentário; c) o estar dirigido para a proteção de algo”:343 

explica que Bettiol “considera objetivo fundamental da norma penal a tutela de 

bens, valores e interesses, para além dos quais inexistiria tutela possível, bem 

como norma penal”, e que o direito penal deve ter um fundo nitidamente ético e 

orientado para a ideia suprema da retribuição justa; que Welzel “diz que a tarefa 

do direito penal é a proteção dos elementares valores ético-sociais da ação e só 

por extensão a proteção de bens jurídicos”, proteção essa, no entanto, de caráter 

fragmentário e limitado, como “já ressaltado anteriormente por Binding e H. 

Mayer”; que Jescheck entende que a tarefa do direito penal é a proteção da vida 

comunitária do homem, que “enxerga no direito penal um ordenamento de 

proteção e de paz para as mais essenciais relações humanas”; e que Wessels, 

com orientação idêntica, “também fala em proteção dos valores elementares da 

vida comunitária e na manutenção da paz social”.344 

 

LÊNIO LUIZ STRECK também ampara suas concepções a respeito do Direito 

penal nas finalidades do Estado Social e do Estado de Direito, definindo como 

                                                                                                                                                                                
legitimidade do seu conteúdo, cuja finalidade essencial está na imposição da positividade de 
determinados valores, para o que utiliza a qualidade de controle social” (Instituições de Direito 
Penal, p. 20). Apesar de esse sentido funcional para o Direito penal distanciar-se da direta 
proteção dos específicos valores do ser humano lesados pelas condutas de terceiros (não sendo, 
assim, a opção adotada por este trabalho), nele também se constata o caráter protetivo do Direito 
penal (ainda que, repetimos, com outro foco de ação). 

342 TOLEDO, Francisco de Assis. Op. cit., p. 13-14. 

343 Idem, p. 5. 

344 Idem, p. 6 e 7. GIANPAOLO POGGIO SMANIO, considerando que o fundamento do Direito penal é a 
dignidade da pessoa humana e que as políticas criminais devem ser desenvolvidas pautando-se 
pelo norte da cidadania em todas as suas dimensões, afirma que a proteção dos bens jurídicos é a 
função primordial do direito penal de garantia do cidadão, limitada pelo princípio da ofensividade. 
(SMANIO, Gianpaolo Poggio. Teoria geral do direito penal e a atuação do Estado em face do 
crime organizado. In: MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães (Coord.). Crime 
organizado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 173-186.  
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suas funções simultâneas o combate ao crime e a limitação do poder de 

intervenção do Estado, respectivamente, as funções penais garantista positiva e 

garantista negativa: 

 

Dito de outro modo – e aqui busco socorro em Claus Roxin –, 
comentando às finalidades correspondentes ao Estado de Direito e ao 
Estado Social em Liszt, o direito penal serve, simultaneamente, para 
limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. 
Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do 
Estado, mas protege, igualmente, a sociedade e os seus membros dos 
abusos do indivíduo. Estes são os dois componentes do direito penal: o 
correspondente ao Estado de Direito e protetor da liberdade individual, e 
o correspondente ao Estado Social e preservador do interesse social 
mesmo à custa da liberdade do indivíduo.345 

 

Esse pensamento revela a doutrina da dupla face da proteção dos direitos 

fundamentais pelo Estado, materializada na proibição de excesso ou “garantismo 

negativo” (Übermassverbot) e na proibição da proteção penal deficiente ou 

“garantismo positivo” (Üntermassverbot), amparada pelo princípio da 

proporcionalidade, que revela não somente a preocupação com a vedação ao 

excesso, mas também o reconhecimento da obrigatoriedade de resguardo da 

máxima efetividade dos direitos fundamentais do cidadão,346 “missão essa que 

inclui a intervenção penal, na medida em que a Constituição da República 

assegura várias espécies de proteção aos direitos ali abrigados, reportando-se, 

em diversas passagens, à matéria de Direito Penal”.347 

                                                           
345 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 97. 

346 ANDRÉ RAMOS TAVARES (op. cit., p. 387-388), ao comentar essa teoria, indica que a doutrina 
aponta o reconhecimento constitucional da necessidade da tutela penal de certos direitos 
fundamentais, que representaria uma releitura do Direito penal proporcional, de proteção e 
conforme a uma Constituição social: “nesse sentido, o critério da proporcionalidade é agregado à 
ideia de Direito Constitucional Penal por significar a determinação da criminalização de certas 
condutas sob pena de uma proteção estatal insuficiente em relação aos direitos fundamentais” (p. 
388). No mesmo sentido: LUCIANO FELDENS (A Constituição Penal: a dupla face da 
proporcionalidade no controle de normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2005), DOUGLAS FISCHER (O que é garantismo (penal) integral? In: CALABRICH, Bruno; FISCHER, 
Douglas; PELELLA, Eduardo (Org.). Garantismo Penal Integral: questões penais e processuais, 
criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. 3. ed.. Salvador: 
JusPODIVM, 2015, p. 30-77), LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES (Mandados Expressos de 
Criminalização e a Proteção de Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira de 1988. Belo 
Horizonte: Fórum Ed./IBEC, 2007). 

347 PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Op. cit., p. 16. “Nesse aspecto, há, no Brasil, uma 
preocupante curiosidade. Embora a maioria da doutrina penal se afirme partidária de um modelo 
de Estado de Direito, defendem-se ali, em verdade, concepções muito mais próximas ao Estado 
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MARIA LUIZA SCHÄFER STRECK, reconhecendo a vinculação histórica da 

dupla face de proteção dos bens jurídicos penais à noção de proporcionalidade, 

explica que, de modo semelhante ao Estado, a proporcionalidade atravessa um 

processo de evolução, de início sendo reconhecida como um princípio básico de 

contenção de excessos do poder público e, após, liga-se ao duplo dever de 

proteção estatal, revelado pela ampliação da perspectiva do Direito penal para 

uma política de proteção integral dos direitos fundamentais, “em síntese, trata-se 

daquilo que se pode dizer, conforme Alessandro Baratta, de dois tipos de 

garantismo: o negativo e o positivo”.348 

 

LUCIANO FELDENS (defensor da dupla face de proteção dos direitos 

fundamentais pelo Estado), ao analisar a existência de um direito subjetivo do 

titular de um direito fundamental à sua proteção penal, depois de afirmar que 

Canotilho parece entender afirmativamente, pondera que o real problema “situa-

se no plano da justiciabilidade de um tal direito fundamental (à tutela penal), 

especialmente porque nestes casos o encargo de proteção depende de lei”; 

porém, “se a lei penal de proteção já existe, é porque o dever de proteção foi 

implementado pelo legislador, de modo que o encargo agora se transmite aos 

demais poderes do Estado”; conclui entendendo que a melhor solução é pela 

dimensão objetiva, “pesando sobre o Estado o dever de implementar a proteção 

exigida por força da positividade do próprio direito fundamental, podendo ser 

responsabilizado por eventual omissão nesse sentido”.349 

 

                                                                                                                                                                                
Liberal, descurando-se, então, da relevante função de tutela penal dos direitos fundamentais. Com 
efeito, a maior parte de nossos autores de manuais de Direito Penal não se detém sobre a 
necessidade de se recorrer à efetividade dos direitos na interpretação da matéria penal. Ora, 
quando se chega a aceitar a legitimidade dessa modalidade de proteção (penal) aos direitos, e 
mesmo sob o enfoque de sua intervenção mínima, é preciso que se leve a sério a consequência 
que daí resulta: mínima que seja, há que ser interventiva!” (idem, ibidem). 

348 STRECK, Maria Luiza Schäfer. Direito penal e Constituição: a face oculta da proteção dos 
direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 165. 

349 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – a Constituição Penal. 2. ed.. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 100-101. 
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Nesse contexto, MICHAEL SCHNEIDER FLACH, alicerçando-se no 

reconhecimento de que a tutela penal deve estar relacionada à proteção de bens 

jurídicos, que representam “concretizações dos valores constitucionais expressa 

ou implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais”, afirma que o 

Direito penal deve empreender função dupla, de proteção dos bens jurídicos que 

incidam diretamente na concreção das necessidades legítimas (por via de 

mandados e proibições), em uma vertente positiva, e, em outra negativa, 

correspondente à não vedação de condutas capazes de bloquear a satisfação de 

tais necessidades:350 

 

Assim, a criminalização de condutas deve estar conformada à 
Constituição, diante dos reflexos daí advindos para os direitos 
fundamentais, na medida em que tanto os excessos quanto as 
ineficiências penais repercutem sobre o exercício das liberdades, já que 
estas não devem ser restringidas além da conta pelo rigor da 
intervenção, e nem protegidas aquém do que deveriam por uma 
intervenção estatal deficiente ou omissa. Dessa forma, o ônus do 
Estado em mediar o âmbito da intervenção devida manifesta-se 
duplamente, seja por via dos direitos de defesa, ou pelos deveres de 
proteção.351 

 

Ademais, emana do trabalho do legislador constituinte originário 

inequívoco respaldo ao reconhecimento do caráter protetivo do Direito penal. 

Analisando o artigo 5º, da Constituição, identificam-se inúmeros dispositivos 

concernentes ao Direito penal, cindidos em dois grupos: daqueles limitativos ao 

exercício da tutela criminal pelo Estado, representativos das garantias individuais 

                                                           
350 FLACH, Michael Schneider. Op. cit., p. 22. 

351 Idem, p. 25. “Portanto, a Constituição figura como um mecanismo superior que confere não só 
limites, mas também fundamentos ao Direito Penal, inclusive indicando em que hipóteses a 
criminalização de certas condutas é requerida ou é incabível. Para medir tal relação, o 
ordenamento vale-se do princípio da proporcionalidade, o qual age em face dos direitos de defesa 
e de proteção, evitando abusos e deficiências por parte do Estado, objetivando ao respeito dos 
direitos fundamentais” (idem, ibidem). Ademais, conforme se observou em trabalho anterior 
(SANTA TERRA JUNIOR, João. Apontamentos a respeito da persecução criminal no contexto da 
fraude fiscal estruturada. In: PEDROSO, Fernando Gentil Gizzi de Almeida; HERNANDES, Luiz 
Eduardo Camargo Outeiro (Org.). Direito Penal Econômico. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 
547-572, p. 564), nesse contexto estudado, LUIGI FERRAJOLI (op. cit., p. 794-797), abordando as 
características das Constituições modernas e partindo da consagração de um Estado Liberal 
Social, aceita a coexistência de normas de direito público de feições negativas – que exprimem 
garantias liberais negativas – e de feições positivas – que representam garantias sociais positivas, 
uma técnica garantista híbrida materializada na proteção dos direitos individuais por vedações 
estatais e na concretização de direitos individuais por condutas ativas do próprio Estado. 
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à proibição do excesso nessa seara (XI, XII, XXXVII, XXXIX, XL, XLV ao LVIII, e 

LXI ao LXVI), e daqueles que impõem o dever de proteção por meio da tutela 

penal (artigo 5º, caput – segurança –, e incisos XLII, XLIII e  XLIV; artigo 7º, inciso 

X; artigo 225, § 3º; e artigo 227, § 4º),352 considerados mandados expressos de 

criminalização, núcleos ou reservas constitucionais do Direito Penal pelo 

reconhecimento da existência de zonas de danosidade inequívoca (LUCIANO 

FELDENS),353 cláusulas de apenação (LUIZ LUISI),354 de normas constitucionais 

restritivas de direitos individuais em matéria penal (MAURÍCIO RIBEIRO LOPES),355 

cláusulas expressas de penalização (Verfassungsrechtliche 

Pönalisierungsgebote, citadas por FRANCESCO PALAZZO)356 ou indicações ou 

determinações expressas de criminalização (JANAÍNA CONCEIÇÃO PASCHOAL).357 

 

No tocante a este último agrupamento de dispositivos constitucionais, 

independentemente da posição doutrinária enfocada (sem desprezar a 

divergência a respeito da existência de ordens constitucionais para a 

                                                           
352 Artigo 5º, XLII – “a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei”; XLIII – “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”; XLIV – “constitui crime inafiançável e 
imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático”; artigo 7º, inciso X – “proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 
sua retenção dolosa”; artigo 225, § 3º – “as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”; artigo 227, § 4º – “a lei punirá 
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. 

353 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – a Constituição Penal. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 73-82. 

354 LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. 2. ed.. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2003, fls. 57-60 – entende que o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição, é espécie de 
“cláusula de apenação” (fls. 58-59). 

355 LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Direito Penal, Estado e Constituição: princípios 
constitucionais politicamente conformadores do direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 1997. Este 
autor afirma que o artigo 5º, XLIII, CF, é um exemplo de norma constitucional restritiva de direitos 
individuais em matéria penal, que se destina ao legislador ordinário, orientando-o a elaborar leis 
incriminadoras de matérias específicas – fl. 128. 

356 PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e Direito Penal: um estudo comparado. 
Tradução de Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1989, p. 103-
115. 

357 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 69-114. 
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criminalização de condutas)358, é certo que o emprego do Direito penal como 

mecanismo de proteção de direitos fundamentais irradia claramente das palavras 

do legislador originário da nominada “Constituição Cidadã”, por concretizarem 

valores previstos em uma Carta Magna, representativos da maneira como o 

nosso Estado está organizado, dos valores decorrentes do modelo de sociedade 

que pretendemos adotar, pautada naqueles objetivos primeiros inseridos no artigo 

3º, e também nos princípios do nosso Estado, entre eles da efetiva proteção à 

dignidade da pessoa humana.359 Nesse sentido, ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE 

MORAES, com base no entendimento de CLAUS-WILHELM CANARIS (CANARIS, C. 

W. Direitos Fundamentais e Direito Privado, Tradução Ingo Wolfgang Sarlet e 

Paulo Mota Pinto, Ed. Almedina: 2003, p. 43-50), explica quais elementos são 

necessários para o reconhecimento da existência de imperativos constitucionais 

de tutela penal, ainda que implícitos: 

 

Aplicabilidade da hipótese normativa de um direito fundamental, ou seja, 
é preciso analisar se, simplesmente pelo fato de se tratar de um direito 
fundamental, o dever de proteção merece aplicação incondicional. 
Ilicitude da ação interventiva, em face da qual o agente causador de um 
dano a terceiro não pode invocar em seu favor a titularidade de direitos 
fundamentais, tais como, a liberdade, isto é, a violação de bens jurídicos 
alheios configura uma barreira jusfundamental geral ao exercício do 
direito de liberdade. Necessidade de proteção normativa ditada pelas 
circunstâncias fáticas: determina que os direitos fundamentais mais 
elementares, como a vida, a dignidade humana, a incolumidade física e 
moral e a liberdade, dotados que são de inquestionável primazia 

                                                           
358 JANAÍNA CONCEIÇÃO PASCHOAL, sedimentada no direito penal mínimo, no caráter subsidiário da 
tutela penal e na excepcionalidade da intervenção criminal, afirma a imprescindibilidade de uma 
avaliação material da Constituição, impulsionadora do seu reconhecimento como limite ao poder 
punitivo estatal, do que é possível concluir que, “não importa o que imponha a Constituição, em 
sendo a intervenção penal uma exceção, se, de uma análise concreta, aferir-se que a elaboração 
da norma ou que sua manutenção não são efetivamente necessárias, não há previsão legal e/ou 
constitucional que possa obrigar que a conduta seja incriminada” (op. cit., p. 148). 

359 MICHAEL SCHNEIDER FLACH reconhece que a existência de mandados implícitos de criminalidade 
é uma pauta controvertida e não esgotada, o que poderia macular a conclusão a respeito de a 
Constituição impor ao Estado o dever de proteção por meio do Direito penal: “Entretanto, um ponto 
resta pacífico, o de que a Constituição impõe ao Estado a tutela de bens e valores a ela 
conectados. Dever este que não se cumpre só por meios organizacionais, serviços e inclusão 
social, mas também por um sistema preventivo e repressivo que os proteja de agressões. E dentro 
do qual, para que esta proteção seja efetiva, não poderá o legislador abrir mão das medidas 
penais, quando a magnitude do objeto e da ofensa assim exigem. Aliás, incumbência que não se 
restringe só à obrigação de criminalizar, mas também alcança a proibição de descriminalizar, 
como corolários do postulado que veda a tutela insuficiente” (FLACH, Michael Schneider. Op. cit., 
p. 39). 
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constitucional, quando submetidos a ataques mais repulsivos, exigem, 
constitucionalmente, proteção penal.360 

 

Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal já empregou, como 

fundamento interpretativo para a resolução de lides criminais, o reconhecimento 

do caráter protetivo do direito penal em prol da tutela dos direitos fundamentais, 

função emanada diretamente de expressos imperativos do texto constitucional, 

concretizada na aplicação do princípio da proporcionalidade, gerador do 

reconhecimento das faces negativa e positiva de tal tutela. Nesse contexto: 

 

A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, 
em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a 
criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII. XLIII, XLIV; art. 7º, X; 
art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um 
mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores 
envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados 
apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando 
também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que 
os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do 
excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela 
(Untermassverbote). Os mandados constitucionais de criminalização, 
portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever 
de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de 
excesso e como proibição de proteção deficiente.361 

                                                           
360 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Op. cit., p. 62. ADHEMAR FERREIRA MACIEL, em palestra 
a respeito da lei 9.034/95 (proferida em 31.5.1995), pautando-se por uma abordagem 
constitucional, reconheceu que “a própria Constituição já nos dá elementos para tratar 
diferentemente os agentes da microcriminalidade daqueles da macrocriminalidade”, sendo o artigo 
5º, inciso XLIII, exemplo de “imposições” estabelecidas aos três poderes políticos, por afirmar que 
os delitos nele indicados terão tratamento mais severo, e concluiu que “tudo isso nos autoriza a 
dizer que a Lei 9.034/95 não foi feita para os pequenos crimes, mesmo que eles abriguem 
quadrilheiros” (Observações sobre a lei de repressão ao crime organizado. In: FRANCO, Alberto 
Silva; NUCCI, Guilherme de Souza. Direito penal – doutrinas essenciais, volume VII. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 857-867, p. 863). 

361 STF, Habeas Corpus 102.087/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Redator 
do Acórdão Ministro Gilmar Mendes, julgamento de 28.02.2012, fl. 1-2 (no mesmo acórdão ficaram 
consignados posicionamentos de doutrinadores alemães e jurisprudência da Corte Constitucional 
daquele país, reconhecedores da existência de um direito subjetivo à observância do dever estatal 
de proteção, materializado no dever de proibição (Verbotspflicht) de determinada conduta, no 
dever de evitação de riscos (Risikopflicht) para o cidadão em geral mediante a adoção de medidas 
de proteção ou de prevenção, e no dever de segurança (Sicherheitsiflicht) impositivo do dever de 
proteção estatal ao indivíduo contra ataques de terceiros, “enfatizando que a não observância de 
um dever de proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2, II, da Lei 
Fundamental”). No mesmo sentido: STF, Habeas Corpus 104.410/RS, Segunda Turma, Relator 
Ministro Gilmar Mendes, julgamento de 06.03.2012; STF, Recurso Extraordinário nº 418.376-5/MS 
(voto-vista do Ministro Gilmar Mendes), Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator 
para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa, julgamento de 09.02.2006. Ademais, em recente 
julgamento, a maioria do Plenário do STF (vencidos os Ministros Teori Zavascki, Marco Aurélio e 
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No final da década de 1990, CLAUS ROXIN apresentou sua ótica relativa às 

bases de um direito penal do futuro,362 materializada em um conjunto de medidas 

que, em parte, mais de vinte após o seu estudo, já se encontram fincadas na 

sociedade, visão doutrinária que também atesta o caráter protetivo do Direito 

penal (representado, por exemplo, na indicação do fortalecimento do controle 

estatal por meio de uma abrangente vigilância de todos os cidadãos, ou seja, um 

controle mais intenso do crime pelo Estado pela prevenção, ao invés da punição; 

no aumento do campo de aplicação das medidas de segurança, sem descurar 

das hipóteses nas quais elas são inaplicáveis, porém, sem a eliminação das 

penas; bem como no incremento da quantidade de dispositivos penais em 

decorrência da modernidade e da complexidade das sociedades),363 plenamente 

conjugado com o respeito ao ser humano e à sua dignidade (aponta que as penas 

serão mais suaves, com adoção maior da sanção pecuniária, surgirão novas 

penas – como a prisão domiciliar, a proibição de dirigir e as medidas sócio 

terapêuticas – e serão adotadas sanções orientadas pela voluntariedade – 

trabalho de utilidade comum e reparação do dano, para complementar ou 

substituir a pena privativa de liberdade): 

 

o direito penal do futuro, ao levar adiante os postulados iluministas, e 
sob os pressupostos de um mundo completamente modificado, tornar-
se-á cada vez mais um instrumento de direcionamento social 
(gesellschaftlichen Steuerungsinstrument) totalmente secularizado, com 

                                                                                                                                                                                
Ricardo Lewandowski), com voto condutor do Ministro Roberto Barroso, aplicou o princípio da 
proporcionalidade para a proteção de direitos fundamentais, especificamente os previstos no 
artigo 227, da Constituição, chancelando o caráter protetivo da tutela penal, reconhecendo a 
proibição de proteção deficiente de direito da vítima (menor), impeditiva da impunidade do crime 
(STF, Habeas Corpus 123.971/DF, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, Redator do Acórdão 
Ministro Roberto Barroso, julgamento de 25.02.2016). 

362 ROXIN, Claus. Tem futuro o direito penal? In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de 
Souza (Org.). Direito penal – doutrinas essenciais, volume I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 569-589. 

363 Uma das espécies de vigilância proposta é por meio de câmeras em locais públicos, no 
entanto, CLAUS ROXIN pondera a impossibilidade de “vigilância acústica e ótica de ambientes 
privados”, em face da ingerência excessiva nas vidas de moradores diversos do investigado, que 
compartilhassem o mesmo ambiente vigiado, pessoas que não teriam relação com a prática 
delituosa investigada (idem, p. 574-577). 
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o fim de chegar a uma síntese entre a garantia da paz, o sustento da 
existência e a defesa dos direitos do cidadão.364 

 

 

3.5. Encruzilhada fático-consequencial: o reconhecimento das ilicitudes nas ações 
do Primeiro Comando da Capital, a necessidade da tutela penal protetora e as 
mazelas do cárcere. 
 

Como conclusão diante de todo o acima exposto, compreende-se, para o 

caso em análise, que o reconhecimento da ilicitude nas técnicas empregadas pelo 

Primeiro Comando da Capital para sua expansão e sedimentação tanto no 

ambiente interno ao cárcere como fora das grades, é ofensiva a direitos 

fundamentais encampados pela Constituição, como a vida, a liberdade, o 

patrimônio, a integridade física e a saúde, e representa lesões de tamanha monta 

que outros ramos jurídicos diversos do penal não possuem o instrumental hábil 

para impedi-las e para a concessão da efetiva proteção aos direitos maculados. 

 

Ocorre que a consequência da instrumentalização do Direito penal para 

esta espécie de conflituosidade é a imposição da privação da liberdade, medida 

que, como afirmado no início do estudo, pela sua própria essência e, 

principalmente, pela forma como é gerida na realidade pátria, atua como elemento 

impulsionador de graves ofensas a direitos fundamentais dos encarcerados e 

como fomentador da continuidade temporal do agrupamento de presos estudado. 

Alcançaríamos, nesse ponto, uma encruzilhada fática365 ocasionadora de 

                                                           
364 Idem, p. 589. A visão futurista de CLAUS ROXIN concretizada nesse texto indicava ainda as 
seguintes bases do Direito penal: aumento ainda maior da taxa de criminalidade, ainda que 
adotados os mecanismos mais intensos de vigilância (o que não decorrerá de um fracasso do 
Direito penal, mas de mudanças sociais, técnicas e econômicas, que lhe são anteriores); 
descriminalização de comportamentos que não sejam ofensivos à paz social e que não passem 
pelo crivo da subsidiariedade; adoção de mecanismos alternativos à punição nos casos de 
impossibilidade de descriminalização; e enraizamento das sanções penais a pessoas jurídica, 
paralelas à punição das pessoas físicas, no combate à criminalidade das empresas. 

365 Afirma-se fática a encruzilhada, e não jurídica, uma vez que a problemática apresentada 
decorre de fatos humanos concretizados no plano concreto do “ser” (especificamente da má 
gestão penitenciária), e não meramente dos aspectos do “dever-ser” inerentes à própria natureza 
das penas privativas de liberdade, estes que, como salientado acima, por si só são capazes de 
ocasionar frustrações e contrariedades à natureza humana (o menor cerceamento da liberdade, 
por si só, é gerador de mácula à condição humana), as quais atuam como impulsionadoras do 
reconhecimento de uma identidade entre os presos responsável pela criação de agrupamentos de 
pessoas no interior do cárcere. 
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aparente paradoxo entre o mecanismo de pacificação social proposto e o 

mencionado efeito da sua aplicação, do que poderia decorrer a conclusão da sua 

inefetividade funcional. 

 

Essa conclusão é potencializada por análises doutrinárias críticas a 

respeito dos fins do direito penal equalizados com os fins da pena. 

 

NILO BATISTA366 pauta-se na necessidade de discutir os fins do Direito 

penal com base nos fins da pena, constatando, de início, que assim não ocorre na 

realidade doutrinária, uma vez que as rotineiras respostas às finalidades do 

Direito penal e da pena circunscrevem-se a uma realidade meramente criminal, 

que não considera as funções que concretamente a pena desempenha numa 

sociedade determinada. 

 

Nesse âmbito, a missão do Direito penal representaria um “sinal social 

positivo”, que abarcaria sua funcionalidade, utilidade e dignidade, de defesa da 

sociedade, de proteção de bens, valores ou interesses, de garantia da segurança 

jurídica ou da confiabilidade nela, e da confirmação da validade das normas; já a 

pena seria marcada por um “sinal social negativo”, uma vez que representaria 

apenas retribuição do mal do crime com o seu próprio mal, restaurando a justiça 

mediante a privação de bens jurídicos imposta ao criminoso, ou corresponderia à 

intimidação a todos para que não se cometam crimes, pela ameaça da sua 

cominação e pela execução exemplar, ou, ainda, atuaria para conter e tratar o 

criminoso, representando uma “amarga necessidade”. 

 

Contudo, afirma que, ao lado das funções aparentes da pena, extraídas 

das teorias absolutas e relativas (cindidas entre a prevenção geral e a prevenção 

especial), bem como das mistas, existiriam as funções ocultas ou não declaradas, 

que teriam três níveis, de acordo com os ensinamentos de Sandoval Huertas: “a) 

o nível psicossocial (funções vindicativa e de cobertura ideológica); b) o nível 

                                                           
366 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 9. ed.. Rio de Janeiro: Revan, 
2004, p. 111-116. 
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econômico-social (funções de reprodução de criminalidade, controle coadjuvante 

do mercado de trabalho e reforço protetivo à propriedade privada); c) o nível 

político (funções de manutenção do status quo, controle sobre as classes sociais 

dominadas e controle de opositores políticos)”.367 

 

Nesse contexto, depois de demonstrar que entre os autores brasileiros 

prevalece o entendimento de que o fim do Direito penal é a defesa de bens 

jurídicos,368 e que estes seriam definidos a partir dos valores sociais, dos 

interesses do corpo social, de uma consciência social, da cultura de determinada 

época e de determinado povo, apresenta crítica fincada na afirmação de que a 

“noção de classe social não é chamada a participar” da eleição dos bens jurídicos 

a serem tutelados, e conclui que “é inegável que, numa sociedade dividida, o bem 

jurídico, que opera nos lindes entre a política criminal e o direito penal, tem 

caráter de classe”.369 Assim, partindo da premissa que “a missão do direito penal 

é a proteção de bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução da 

pena”, resume a sua crítica na interferência da desigualdade social, 

consubstanciada na prevalência dos interesses da classe dominante, para a 

consagração de uma espécie de “missão secreta” do Direito penal: 

 

Numa sociedade dividida em classes, o direito penal estará protegendo 
relações sociais (ou “interesses”, ou “estados sociais”, ou “valores”) 
escolhidos pela classe dominante, ainda que aparentem certa 
universalidade, e contribuindo para a reprodução dessas relações. 
Efeitos sociais não declarados da pena também configuram, nessas 
sociedades, uma espécie de “missão secreta” do direito penal.370 

 

O Direito Penal, por ser um ramo do direito público e ter no Estado a sua 

fonte produtora, realmente sempre foi (e ainda é) ditado pelos interesses dos que 

se encontram no exercício do poder. A sua evolução histórica revela que este 

                                                           
367 Idem, p. 113-114. 

368 Nesse sentido, colaciona os entendimentos de ANÍBAL BRUNO, HELENO FRAGOSO, DAMÁSIO E. DE 

JESUS, FRANCISCO ASSIS TOLEDO, JÚLIO F. MIRABETE, BRITO ALVES e MAYRINK (BATISTA, Nilo. Op. 
cit., p. 114-115), todos amparados pelo fim do Direito penal como a defesa de bens jurídicos, 
defesa da sociedade, defesa dos valores sociais, proteção dos valores da vida comunitária e 
regulação da convivência humana. 

369 Idem, p. 116. 

370 Idem, p. 116. 
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poder decorreu do exercício da força (lei de Talião, por exemplo), das convicções 

dos líderes dos clãs e dos patriarcas, dos interesses dos senhores feudais, da sua 

concentração nas mãos dos monarcas absolutistas e, nas democracias, emanaria 

do povo, sendo exercido pelos representantes eleitos. Com o alcance do Estado 

Democrático de Direito imaginou-se que as incongruências e os abusos 

decorrentes do uso do Direito penal fossem cessar, afinal, o seu exercício estaria 

regulado por normas e legitimado pela fonte popular, e haveria um sistema de 

freios e contrapesos para os Poderes Constituídos pelas Magnas Cartas. Porém, 

em democracias como a nossa, é comum a crise de representação política, da 

qual decorre o surgimento de leis que não ostentam os ideais da sociedade e não 

representam a concretização do bem comum. Nesse sentido de detenção e 

expressão do poder, não se pode discordar que o Direito penal, por meio da 

imposição da pena, pode representar, portanto, um instrumento de dominação 

das classes política e socialmente mais fortes. 

 

Com relação à influência da cisão das classes sociais nos fins do Direito 

penal e, em consequência, nas finalidades da aplicação da pena, ou seja, ao 

reconhecimento de interferências humanas capazes de desnaturar o elemento 

finalístico de sustentação do Direito penal, que é a proteção da existência digna 

do ser humano contra as lesões decorrentes de condutas do próprio ser humano, 

não há outro caminho a não ser combate-las e expurga-las da gestão das 

relações sociais, uma vez que são maculadas pela ilicitude caracterizada pela 

desigualdade na aplicação da norma e na outorga dos direitos. Em resumo, 

sugere-se, aqui, a aplicação do mesmo raciocínio empregado para o não 

reconhecimento do amparo constitucional para o agrupamento de pessoas 

autodenominado Primeiro Comando da Capital, ou seja, a análise do elemento 

finalístico: se o que motivar a aplicação do Direito penal forem interesses afetos 

somente a uma classe de pessoas (dominante), essa finalidade não 

corresponderá ao fim constitucionalmente estabelecido para esse mecanismo 

estatal, que é a outorga de tutela igualitária a todos aqueles reconhecidos como 

seres humanos, do que decorrerá a falta de legitimidade para o uso de tal 

instrumento jurídico. Em tal hipótese, sem dúvida, a contaminação do elemento 
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motivador da tutela penal acarretará a mácula à imposição da sanção penal 

consequente. 

 

Ocorre que, também não se pode discordar da veracidade das seguintes 

premissas: (i) há, em nossa sociedade, condutas humanas que ocasionam lesões 

graves a diversos bens; (ii) esses bens são de reconhecida relevância 

independentemente da classe social do seu titular, uma vez que decorrem da 

própria natureza do ser humano, como integradores do conjunto de caracteres 

que revelam a sua dignidade; (iii) no seu atual patamar evolutivo, o ser humano 

não aceita que lesões de tal espécie sejam desprezadas, ignoradas, esquecidas 

ou não punidas;371 (iv) em prol da efetiva pacificação dos conflitos decorrentes de 

tais lesões, não se pode considerar a autotutela como um mecanismo revelador 

de maior efetividade e definitividade para as soluções, sendo a resolução por 

terceiros a via modernamente eleita para tanto; (v) nosso Estado caracteriza-se 

pelo governo das normas, e, nesse Estado de Direito, a Constituição corresponde 

ao ápice hierárquico da regulamentação jurídica das relações sociais, nas quais 

se inserem as práticas criminosas; (vi) nossa Constituição estabelece que esse 

“terceiro” com o dever de resolução dos conflitos sociais emanados das práticas 

delituosas é o Estado; (vii) para o exercício desse dever constitucional, ao Estado 

deve ser conferido mecanismo de ação, sob pena de descumprimento da 

obrigação constitucionalmente disposta;372 (viii) o Direito penal e a execução das 

                                                           
371 “Um sentimento de possível punidade pelos actos violadores das normas que tutelam jurídico-
criminalmente os bens jurídicos fundamentais instala-se, promove uma diminuição da 
criminalidade e reflecte, nessa linha sucessória de efeitos, uma maior segurança real e psicológica 
dos cidadãos. Como afirmava MONTESQUIEU, não é a moderação das penas que conduz ao 
relaxamento, à irresponsabilidade, mas sim a impunidade dos actos que violam as normas 
essenciais ao funcionamento da sociedade” (VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, Teoria Geral do 
Direito Policial, p. 121). “É certo que a sociedade não suportaria a não existência de uma 
reprimenda àquele que infringe a lei lesando bens essenciais de alguém ou do próprio Estado, 
cuja preservação se visa a promover por meio da ameaça penal. (...) Dessa forma, o poder de 
punir apresenta-se primeiramente como um dado de realidade inafastável, inquestionado pela 
sociedade quando são atingidos interesses vitais de sua organização e desenvolvimento, 
correspondendo a uma exigência sentida não só pela vítima, mas por toda a comunidade, que 
reconhece a necessidade de uma proteção promovida de forma organizada pelo Estado” (REALE 
JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal, p. 17). 

372 “Podemos, assim, considerar que a tarefa fundamental do Estado – segurança, promovida e 
garantida sob o primado do Direito/poder – impõe não só a organização de uma força capaz de 
servir os interesses vitais da comunidade política, a garantia da estabilidade dos bens, mas 
também a durabilidade credível das normas e a irrevogabilidade das decisões do poder que 
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sanções decorrentes de sua aplicação concreta, para hipóteses de lesões mais 

severas a valores sociais mais caros, é um dos mecanismos de ação eleito pelo 

nosso Estado de Direito, que, de acordo com MIGUEL REALE JUNIOR, decorre da 

sua soberania (caracterizada pela imposição das suas decisões em prol do 

interesse geral) e deve ser reconhecido não como um “direito de punir”, mas sim 

um “poder” e um “dever público” de agir contra aquele que deixou de se motivar 

pela ameaça contida na lei penal, um dever de exercitar o poder de punir que, em 

prol da harmonia da sociedade, não pode ter a sua efetividade deixada ao talante 

dos particulares, sob pena de graves consequências: “uma capitis diminutio, com 

fragilização da soberania”, e uma grande insegurança jurídica, tanto para a 

sociedade, “pois dependeria a eficácia da norma do interesse da vítima ou de sua 

família”, como para o infrator, “pois o Estado se autolimitaria a aplicar o ditame da 

lei, enquanto o ofendido entregar-se-ia a todos os excessos”.373 

 

É exatamente nessa linha de raciocínio que serão fincadas as 

ponderações concernentes aos reflexos penais do reconhecimento do Primeiro 

Comando da Capital como uma organização criminosa: da ciência a respeito da 

existência de conflito entre o exercício da tutela penal e o respeito às garantias 

individuais, da imprescindibilidade de afastar da administração penal (em todas as 

suas vertentes) os elementos da contaminação que maculam a aplicabilidade de 

suas consequências físicas (as penas), e da identificação do Direito penal (com 

seus contornos de respeitabilidade às garantias humanas emanadas do Texto 

Maior) como um dos deveres constitucionalmente previstos para o desempenho 

da tarefa estatal de pacificação daqueles conflitos da sociedade ocasionados por 

infrações qualificadas como penais e, em consequência, de proteção dos bens 

jurídicos por meio da sua principal ferramenta, a imposição da pena. 

 

Retornando para o ambiente de análise, das práticas ilícitas decorrentes 

das ações do Primeiro Comando da Capital, não se constatam, nas espécies de 

bens jurídicos lesados, elemento minimamente indicativo de restrição deles a 

                                                                                                                                                                                
respeitem interesses justos e comuns” (VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, Teoria Geral do 
Direito Policial, p. 115 – grifos originais). 

373 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal, p. 13-16. 
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somente uma camada social específica. Pelo contrário, vida, integridade física, 

saúde e patrimônio são direitos consagrados nos mais elevados estatutos 

normativos das diversas nações e, de forma expressa, são as bases de 

sustentação dos direitos fundamentais reconhecidos pela nossa Constituição. A 

obrigação da sua tutela pelo Estado não decorre, assim, da vontade de uma 

parcela dominante da sociedade, mas sim da própria necessidade de preservação 

dos elementos pelos quais o ser humano é reconhecido. 

 

No tocante à pena privativa de liberdade, deve-se reconhecer que na 

própria Constituição são encontradas permissões para sua aplicação em prol da 

efetiva proteção dos direitos fundamentais. Como acima explicado, a atual 

Constituição de nosso Estado Democrático de Direito contém, no rol dos direitos e 

dos deveres individuais e coletivos, diversas previsões a respeito da aplicação do 

Direito penal, cindidas em duas modalidades: proteção do indivíduo em face da 

atuação ilícita estatal e proteção do indivíduo e da coletividade em face da 

atuação ilícita de terceiros. Nos incisos XLII, XLIII e XLIV, do artigo 5º, há 

imposição da privação da liberdade como medida de proteção do Direito penal, 

com expressa determinação da imposição da “pena de reclusão” e da 

inafiançabilidade (o que, contrario sensu, indica a permissão constitucional para o 

cerceamento cautelar da liberdade) para hipóteses de graves lesões a bens 

jurídicos de enorme relevância social (ocasionadas por racismo, tortura, 

narcotráfico, terrorismo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e 

o Estado Democrático, e por crimes definidos como hediondos). E mais: a 

privação ou a restrição da liberdade está indicada, de maneira expressa, no artigo 

5º, inciso XLVI, “a”, como uma das penas a serem adotadas pelo Estado para a 

proteção dos direitos fundamentais, com todos os nortes e as limitações a ela 

impostas pela própria Constituição (incisos XLVII, XLVIII, XLIX, L e LIV); e, 

também de modo expresso, encontra-se a permissão para a privação cautelar da 

liberdade, nos incisos LXI e LXVII (sistematizada para o cumprimento das 

garantias indicadas nos incisos LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI). Portanto, com 

relação à pena privativa de liberdade, a sua legitimidade não pode ser 

questionada pela sua natureza de segregação, já que se encontra enraizada na 
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própria Constituição374. Porém, para que represente o efetivo desiderato 

constitucional indicado para o Direito penal, reafirma-se: devem ser expurgadas 

da sua aplicação interferências de grupos sociais específicos, reveladoras de 

máculas às garantias constitucionalmente asseguradas a todos aqueles que se 

envolvam com as práticas delituosas. 

 

Almejando, portanto, sedimentar o caminho sequencial à encruzilhada 

constatada, colacionam-se os elementos alicerçais do estudo proposto: 

 

(a) o principal palco de constatação das ações do Primeiro Comando da 

Capital, identificado como premissa para o reconhecimento da ilicitude, é o 

ambiente externo às grades, ou seja, não se relaciona às mazelas constatadas no 

cumprimento das penas privativas de liberdade; 

 

(b) considera-se passível de amparo constitucional o agrupamento de 

presos, desde que respeitador dos próprios limites constitucionais, ou seja, 

norteado por motivações distintas da ilicitude; 

 

(c) almeja-se o enfrentamento do problema por medidas multifacetadas, 

emanadas de diversas fontes de tutela estatal375, entre as quais se situa a penal, 

respaldada por todos os seus princípios fundamentais, em especial a legalidade, 

a subsidiariedade, a lesividade e da necessidade de proteção dos bens jurídicos; 

nesse contexto, como repisado acima, é dever do Estado Democrático de Direito 

a adoção de concretas medidas para a efetividade dos direitos fundamentais 
                                                           
374 “Adotada a principiologia constitucional na execução penal, pode-se afirmar que o cumprimento 
da pena é efetivado, ao mesmo tempo, pelos princípios da segurança, da paz e da ordem pública 
e da ressocialização: a) o primeiro, para evitar o cometimento de novos delitos pelo apenado e 
demais membros da sociedade e garantir a segurança, a paz e a ordem social; b) o segundo, para 
colocar à disposição do (re)educando o direito de recambiar-se ao convívio social, pelo 
cumprimento dos direitos e deveres da lei de execução penal e da Constituição do País” 
(WELTER, Belmiro Pedro. Execução Penal: harmonização entre os Princípios da Segurança, da 
Paz, da Ordem Social e da Ressocialização. Disponível em 
https://www.mprs.mp.br/atuacaomp/not_artigos/id14908.htm?impressao=1, acesso em 
26.05.2017). 

375 Nesse sentido, acima, item 1.2, com afirmação concernente à imprescindibilidade de urgentes 
melhorias na tutela carcerária brasileira, e item 2.1., com o reconhecimento de que essa grave 
questão de segurança pública deve ser enfrentada por diversas áreas prestacionais estatais, em 
prol da concessão de direitos sociais reveladores da dignidade humana. 

https://www.mprs.mp.br/atuacaomp/not_artigos/id14908.htm?impressao=1
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lesados por terceiros, e, enquanto a natureza da lesão orbitar níveis nos quais 

somente o Direito penal está municiado para a outorga dessa tutela, o seu uso é 

imposto, não facultado; 

 

(d) as espécies de infrações penais analisadas são comuns (narcotráfico, 

homicídio, lesão corporal, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e roubo), ou seja, 

não reclamam, para serem empreendidas, nenhuma qualificação especial do 

sujeito ativo, sendo passíveis de concretização por qualquer associação ilícita de 

pessoas, assim como individualmente; nesse aspecto, inexistindo razoável 

elemento de distinção, não haveria razão para aceitação da tutela penal 

impositiva do encarceramento para práticas delituosas daqueles que não 

integrassem em facções criminosas, e, de outro lado, a sua evitação para tais 

integrantes, sob a argumento da interferência do próprio cárcere no surgimento da 

facção. 

 

Não se despreza que a pena privativa de liberdade, pela sua natureza e 

caracteres essenciais, contém elementos representativos da violência estatal, e, 

assim, não pode ser um instrumento repressor de uso desmedido, devendo ser 

relegada para as hipóteses de maior ofensa aos bens mais caros para a 

sociedade. Esse raciocínio, portanto, encontra exata subsunção ao emprego da 

pena privativa de liberdade às ações ilícitas do Primeiro Comando da Capital, 

uma vez que passam com tranquilidade pelos filtros da intensidade da lesividade 

e da necessidade de cessação delituosa para a proteção dos direitos 

maculados.376 Ademais, até o momento, não se conhece uma proposta alternativa 

                                                           
376 A legitimidade do uso da sanção penal com a consequente restrição do direito fundamental da 
liberdade da pessoa, para hipóteses de proteção de terceiros ou da comunidade, foi trazida como 
fundamentação em acórdão do Supremo Tribunal Federal, por meio de transcrição de trecho de 
importante decisão da Corte Constitucional alemã (BVerfGE 90, 145): “Se há previsão de pena 
privativa de liberdade, isso possibilita uma intervenção no direito fundamental da liberdade da 
pessoa, que a Grundgesetz caracteriza como ‘inviolável’, é um bem jurídico tão elevado que nele 
somente se pode intervir com base na reserva legal do Art. 2 II 3 GG, por motivos especialmente 
graves. Independentemente do fato de que tais intervenções também podem ser cogitadas sob 
determinados pressupostos, quando servirem para impedir que o atingido promova contra si 
próprio um dano pessoal maior [BVerfGE 22, 180 (219); 58, 208 (224 et seg.); 59, 275 (278); 60, 
123 (132)], elas, em geral, somente são permitidas se a proteção de outros ou da comunidade 
assim o exigir, observando-se o princípio da proporcionalidade” (STF, Habeas Corpus 
104.410/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento de 06.03.2012). 
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de efetiva pacificação dos conflitos sociais gerados por crimes de tamanha 

ofensividade, e, principalmente, de efetiva proteção aos direitos 

consequentemente ofendidos, que se paute em mecanismo diverso da privação 

da liberdade. 

 

O que se propõe, assim, é a proteção dos direitos fundamentais do ser 

humano na sua amplitude, pela imposição de obrigações de naturezas distintas 

ao Estado: uma negativa, de não lesão das garantias representativas da 

dignidade individual; e outra positiva, de ação para proteção do ser humano em 

face de lesões de terceiros.377 Nesse sentido é a lição de LUCIANO FELDENS, 

depois de assegurar que as obrigações positivas de proteção dos direitos 

fundamentais projetam-se sobre o Estado em todas as suas formas de poder, e 

encontram, também no plano internacional (em especial na Convenção 

Americana de Direitos Humanos e no Convênio Europeu de Direitos Humanos), 

clara obediência à proporcionalidade: 

 

Isso demanda do Estado, essencialmente, que não intervenha ou se 
abstenha de intervir desmesuradamente no direito, seja restringindo 
onde não deva fazê-lo (proibição do excesso), seja não restringindo 
quando a natureza da agressão e o direito violado o exijam (proibição 
de proteção deficiente). O ponto de equilíbrio se atinge afastando esses 
dois extremos indesejáveis: um Estado inerte, incapaz de solucionar as 
violações de direitos humanos havidas em seu território, e um Estado 
diretamente violador dessas liberdades.378 

 

Por fim, vale relembrar que as espécies de delitos analisados, encetados 

por meio de agrupamentos organizados de pessoas, correspondem às mais 

severas lesões aos bens jurídicos de maior valia ao ser humano. Conforme 

leciona o professor JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC,379 da Universidade de Valência, 

deles decorrem diversos prejuízos sociais: 

 

                                                           
377 “O combate ao crime organizado está inserido entre as garantias devidas ao cidadão pela 
Teoria Geral do Direito Penal Democrático e deve ser norteado por estas garantias, tanto na 
proteção da sociedade, das vítimas e testemunhas, quanto na proteção de direitos dos acusados 
da prática de tais crimes.” (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Op. cit., p. 184). 

378 FELDENS, Luciano. Op. cit., p. 103. 

379 GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Op. cit., p. 213-214. 
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- repercussões na vida comunitária, caracterizados pelo incremento do 

risco de recrutamento para as organizações criminais e, com isso, o contágio do 

delito como forma de vida, havendo, em determinadas localidades, aumento da 

criminalidade, seguido de clima de inseguridade cidadão, de efeitos negativos 

sobre atividades comerciais, deterioração do entorno social, abandono da 

localidade e degradação urbana; 

 

- repercussões econômicas, decorrentes de variadas práticas de 

competição desleal em razão do emprego de empresas de fachada para lavagem 

de capitais, e pelo oferecimento de produtos mais baratos e venda, no “mercado 

negro”, de produtos falsificados, adulterados ou produtos de crimes, o que gera 

um empobrecimento e uma diminuição do incentivo da economia lícita, com 

redução dos índices de produtividade e competitividade, bem como elevação dos 

custos empresariais, além da influência negativa no turismo e no investimento 

estrangeiro; 

 

- repercussões na governabilidade e no funcionamento das instituições 

públicas, uma vez que: a presença do crime organizado obriga a destinar grandes 

recursos para a sua repressão, o que ocasiona perda de eficiência no 

funcionamento geral do Estado; pode representar, de acordo com o grau de 

intensidade e penetração, um autêntico desafio para o conjunto de instituições 

públicas e contribuir para a deslegitimação do sistema judicial, do sistema 

democrático e do pluralismo político, mudando a cultura política e os valores 

sociais; e, no seu ápice, chega ao controle de áreas do território do Estado, das 

instituições e à imposição de sistemas alternativos de justiça.380 

 

Portanto, para as hipóteses de ilicitudes identificadas nas ações do 

Primeiro Comando da Capital, no atual patamar evolutivo da nossa sociedade, 

não há como alcançar a pacificação social, objetivo existencial do Direito, 

somente com medidas alternativas à custódia do ofensor. Ideologicamente correta 

                                                           
380 Como acima demonstrado especificamente no tocante às ações do Primeiro Comando da 
Capital (item 2.1). 
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ou não, tal conclusão é inafastável da realidade social, e qualquer sugestão de 

solução de conflitos que dela se distancie será ineficaz e não acabará com a 

intranquilidade social fonte das próprias conflituosidades. Se, em tais hipóteses de 

ofensa aos bens jurídicos mais caros ao indivíduo, não se reconhecer a aplicação 

do Direito penal, não haverá razão para a sua própria existência, não mais poderá 

ser visto como um instrumento de concretização dos fundamentos finalísticos 

existenciais do Estado, pois desnaturado estará o seu desiderato constitucional 

de servir de segurança, proteção e amparo para o livre exercício dos direitos 

fundamentais, sendo oportuno relembrar (mais uma vez) a conclusão de LUIGI 

FERRAJOLI ao analisar as propostas de adoção de sistemas abolicionistas: “é 

exatamente o direito penal – com o seu complexo, difícil e precário sistema de 

garantias – que constitui, histórica e axiologicamente, uma alternativa 

progressista”.381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
381 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 317. 
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CAPÍTULO 4 
REFLEXOS PENAIS DO RECONHECIMENTO DO PRIMEIRO 
COMANDO DA CAPITAL COMO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

Conforme salientado no início deste trabalho, a abordagem do Primeiro 

Comando da Capital como uma facção criminosa foi relevante, nos capítulos 

anteriores, para a análise do local de seu afloramento, para a identificação de um 

antecedente histórico correlato (ou seja, pretérito agrupamento de pessoas com 

contornos semelhantes, o Comando Vermelho) e para o estudo da sua evolução 

estrutural, territorial e social no ambiente externo ao cárcere. 

 

Porém, a abordagem dos reflexos penais das condutas desse 

agrupamento de pessoas demanda a correlação da terminologia “facção 

criminosa” à uma forma de expressão específica de “organização criminosa”, que 

é a terminologia jurídica positivada em nossa legislação para o trato da matéria 

estudada. 

 

A temática envolvendo a criminalidade organizada, o crime organizado ou 

as organizações criminosas é uma das mais presentes no ambiente da doutrina 

penal, constatação suficiente para a conclusão da relevância jurídico-penal em 

termos qualitativos e quantitativos do estudo do reconhecimento, no Primeiro 

Comando da Capital, dos elementos configuradores desse fenômeno 

criminológico. 

 

Considerando que a República Federativa do Brasil está sob a égide do 

Estado de Direito, e que a Constituição de 1988 consagra a legalidade estrita 

como fundamento para a existência da tutela criminal, para o estudo dos reflexos 

penais da existência do Primeiro Comando da Capital é reclamada, 

preliminarmente, a análise da disciplina normativa específica em vigor desde o 

momento em que se reconhece o surgimento daquele agrupamento de pessoas 

até a atualidade. 
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O trato normativo para os agrupamentos de pessoas identificados por 

finalidades ilícitas não é realidade típico penal nova, revelando-se desde o Código 

Criminal do Império do Brasil, que, na Parte IV (“Dos Crime Policiaes”), Capítulo 

III, previa ser crime de “ajuntamento ilícito” a reunião de três ou mais pessoas, 

“com a intenção de se ajudarem mutuamente para commetterem algum delicto, 

ou para privarem illegalmente a alguem do gozo, ou exercício de algum direito” 

(artigo 285 – disciplinado pelos artigos 286 a 294).382 O Decreto 847, de 11 de 

outubro de 1890 (Código Penal dos Estados Unidos do Brasil), manteve o nome 

“ajuntamento ilícito” para tal crime, disposto em seu artigo 119383 (com 

regulamentações nos artigos 120 a 123), do Capítulo II, do Título II (“Dos crimes 

contra a segurança interna da República”), de seu Livro II, punindo também a 

reunião de mais de vinte pessoas para finalidades ilícitas específicas, nominada 

criminalmente “sedição” (artigo 118)384 – a mesma construção normativa estava 

disposta nos artigos 118 a 123, do Decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932, 

que aprovou a Consolidação das Leis Penais de autoria do Sr. Desembargador 

Vicente Piragibe. Por meio do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o 

Código Penal, na sua Parte Especial, Título IX, modificou a nominação do bem 

jurídico tutelado para “Paz Pública” e a rubrica dessa espécie de delito, para 

                                                           
382 Ainda o artigo 282 tipificava o crime de “sociedade secreta”: “A reunião de mais de dez 
pessoas, em uma casa em certos e determinados dias sómente se julgará criminosa, quando fôr 
para fim de que se exija segredo dos associados, e quando neste ultimo caso não se communicar 
em fórma legal ao Juiz de Paz do districto em que se fizer a reunião. Penas – de prisão por cinco a 
quinze dias ao chefe, dono, morador, ou administrador da casa; e pelo dobro, em caso de 
reincidencia”. 

383 “Artigo 119. Ajuntarem-se mais de tres pessoas, em logar publico, com o designio de se 
ajudarem mutuamente, para, por meio de motim, tumulto, ou assuada: 1º, commetter algum crime; 
2º, privar ou impedir a alguem do gozo ou exercicio de um direito ou dever; 3º, exercer algum acto 
de odio ou desprezo contra qualquer cidadão; 4º, perturbar uma reunião publica, ou a celebração 
de alguma festa civica ou religiosa: Pena – de prisão cellular por um a tres mezes”. 

384 “Artigo 118. Constitue crime de sedição a reunião de mais de vinte pessoas, que, embora nem 
todas se apresentem armadas, se ajuntarem para, com arruído, violencia ou ameaças: 1º, obstar a 
posse de algum funccionario publico nomeado competentemente e munido de titulo legal, ou 
prival-o do exercicio de suas funções; 2º, exercer algum acto de odio, ou vingança, contra algum 
funccionario publico, ou contra os membros das camaras do Congresso, das assembléas 
legislativas dos Estados, ou das intendencias ou camaras municipaes; 3º, impedir a execução de 
alguma lei, decreto, regulamento, sentença do poder judiciario ou ordem de autoridade legitima; 
4º, embaraçar a percepção de alguma taxa, contribuição, ou tributo legitimamente imposto; 5º, 
constranger, ou perturbar, qualquer corporação politica ou administrativa no exercicio de suas 
funcções: Pena – aos cabeças, de prisão cellular por tres mezes a um anno. Paragrapho único. Si 
o fim sedicioso fôr conseguido: Pena – de prisão cellular por um a quatro annos”. 
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“quadrilha ou bando”,385 mesma redação que era prevista no artigo 318, do 

Decreto-lei 1.004, de 1969 (Código Penal de 1969). Atualmente, em razão de 

modificação desse artigo do Código Penal pela lei nº 12.850/2013, a sua rubrica 

passou a ser “Associação Criminosa”.386 Ademais, a lei nº 12.720/2012 inseriu o 

artigo 288-A ao Título IX, da Parte Especial, do Código Penal, tipificando mais um 

delito plurissubjetivo, o de “Constituição de milícia privada”.387 

 

Ocorre que, com o desenvolvimento tecnológico, científico e dos 

mecanismos de produção mundial notado nas últimas décadas, constatou-se a 

evolução dos meios de empreendimento de práticas delituosas, potencializados 

pelo emprego de pluralidade de pessoas, pela adoção de técnicas operacionais 

escusas, pelo estabelecimento de rotinas “laborais” rígidas, pela estruturação e 

hierarquização da linha de comando, tudo facilitado pela imediatidade da 

circulação de informações fruto da nossa realidade social globalizada. 

 

Como resultado desse contexto social adveio a certeza da maior 

efetividade no alcance das finalidades ilícitas dessa espécie de agrupamento de 

pessoas, ou, por outras palavras, foram constatados mais crimes efetivamente 

concretizados, maior presteza e exatidão no atingimento dos resultados 

almejados, e, em consequência, maiores danos a bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos.388 

                                                           
385 “Quadrilha ou bando. Art. 288 – Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, 
para o fim de cometer crimes: Pena – reclusão, de um a três anos. Parágrafo único. A pena aplica-
se em dobro, se a quadrilha ou bando é armada”. 

386 “Associação Criminosa. Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico 
de cometer crimes: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A pena aumenta-
se até a metade se a associação é armada ou houver a participação de criança ou adolescente”. 

387 “Constituição de milícia privada. Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear 
organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar 
qualquer dos crimes previstos neste Código: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.” 

388 Nesse sentido, a saudosa professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, duas décadas atrás, já 
revelava sua preocupação, em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais 
(RBCCrim 20-1997, out.dez.-1997): “É grave a situação do crime organizado no Brasil, sobretudo 
no que diz respeito ao narcotráfico, à indústria dos sequestros, à exploração de menores e aos 
denominados “crimes de colarinho branco”, com evidentes conexões internacionais, 
principalmente no que tange ao primeiro, que também envolve, com o último, a “lavagem de 
dinheiro”. A polícia está completamente desarmada em face do poderio das organizações 
criminosas e o Ministério Público não dispõe de meios operacionais suficientes para fazer face ao 
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Em face da transposição da realidade delituosa da criminalidade 

individual para a “coletiva” (no sentido do agrupamento de pessoas em torno de 

uma finalidade ilícita única), com o empreendimento do estruturado esquema 

organizacional material, humano e operacional acima pontuado, outra 

consequência foi diagnosticada: a ineficiência estatal no cumprimento do dever de 

segurança nesse novo contexto criminoso, seja em decorrência do inicial 

desconhecimento dessa realidade operacional delituosa, seja em razão da falta 

de aparelhamento jurídico-normativo apto a municiar aos órgãos de persecução 

com os instrumentos hábeis à descoberta das informações imprescindíveis ao 

conhecimento dos meandros dessa realidade organizacional.389 

 

Especificamente com relação ao objeto central deste trabalho, a análise 

da evolução legislativa ganha pertinência maior, uma vez que o próprio 

reconhecimento do Primeiro Comando da Capital como organização criminosa 

pressupõe a compreensão da evolução da delimitação desse conceito 

criminológico no plano normativo. 

 

 

4.1. A sucessão de leis penais no tempo e a evolução da conceituação normativa 
de organização criminosa e da sua tipificação penal. 
 

Os agrupamentos de pessoas destinados à prática de infrações penais 

não recebem único trato normativo, sendo variáveis as configurações típicas 

                                                                                                                                                                                
fenômeno de maneira global e orgânica. Problemas de corrupção na polícia e na atuação de ex-
policiais tornam o quadro ainda mais dramático” (Op. cit., pág. 844). 

389 Que não se transpareça, de tais afirmações, que se acredita que, com a evolução normativa a 
respeito da criminalidade organizada, a segurança passou a ser efetivamente prestada à 
sociedade. Não se desconhecem as mazelas impostas à sociedade hodierna na atualidade em 
decorrência das omissões estatais, entre elas as identificadas na área da segurança pública e 
pessoal. Aqui ainda repetimos que o enfrentamento do problema demanda uma conjugação de 
ações multilaterais e integradoras das diversas espécies de tutelas à disposição do Estado. 
Contudo, o raciocínio desenvolvido estrutura-se em duas premissas, (1) que o foco deste capítulo 
será a abordagem dos reflexos penais do reconhecimento jurídico da existência do Primeiro 
Comando da Capital, e (2) que, em respeito à face negativa da segurança, materializada na 
proibição do excesso, é impossível a efetividade da prestação estatal repressora nessa seara sem 
a existência prévia de base legal autorizadora para as consequentes limitações das liberdades 
daqueles dedicados às atividades ilícitas. 
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atualmente existentes, diferenciadas em razão dos elementos essenciais ao 

reconhecimento jurídico e das consequências sancionatórias. 

 

Uníssono no ordenamento jurídico penal pátrio é o reconhecimento da 

maior censura das condutas desenvolvidas em pluralidade subjetiva, ou seja, na 

hipótese de o alcance do resultado típico decorrer da reunião de pessoas. Essa 

relevância penal encontra respaldo na existência de circunstâncias legais 

agravantes para o concurso de pessoas (artigo 62, do Código Penal), bem como 

na identificação do concurso de pessoas como causa de aumento de pena ou 

qualificadora apostas em diversos tipos penais.390 Deve-se considerar, ainda, que, 

em diversas representações típicas, considerou-se o agrupamento de pessoas 

imprescindível à realização do tipo penal, ou seja, no caso dos delitos 

plurissubjetivos ou de concurso necessário, por exemplo, os identificados nos 

artigos 200 (paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da 

ordem), 201 (paralisação de trabalho de interesse coletivo), 288 (associação 

criminosa), 288-A (constituição de milícia privada) e 354 (motim de presos), todos 

do Código Penal, bem como do artigo 35, da lei nº 11.343/2006 (associação para 

o tráfico de drogas) e do artigo 2º, da lei 12.850/2013 (crime de organização 

criminosa). 

 

Nota-se, portanto, duas formas de identificação da responsabilização 

criminal em face do agrupamento de pessoas: a primeira decorrente da união 

pontual, passageira, com destinação específica e momentânea para o alcance de 

lesão de bem jurídico determinado (ofensa que, no entanto, poderia ser 

concretizada por conduta individual), representada pela cláusula penal geral do 

artigo 29, do Código Penal, bem como pela existência de tipos penais que 

reclamam a pluralidade de pessoas para sua existência jurídica, que também 

                                                           
390 Assim ocorre no Código Penal para o homicídio, no artigo 121, § 2º, inciso IV (uma vez que a 
superioridade numérica de agentes possibilita o reconhecimento do recurso que dificulta a defesa 
do ofendido), e no § 6º (a respeito da milícia privada e do grupo de extermínio); para lesão 
corporal, já que o § 7º, do artigo 129, remete ao artigo 121, § 6º; para o constrangimento ilegal, no 
artigo 146, § 1º; para a violação de domicílio, artigo 150, § 1º; para o furto, artigo 155, § 4º, inciso 
IV; para o roubo, no artigo 157, § 2º, inciso II; para a extorsão, no artigo 158, § 1º; para a extorsão 
mediante sequestro, no artigo 159, § 1º; para os crimes contra a liberdade sexual e os crimes 
sexuais contra vulneráveis, no  artigo 226, inciso I; para o crime de fuga de pessoa presa ou 
submetida a medida de segurança, no artigo 351, § 1º. 
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possuem elementos volitivos específicos, ou seja, para os quais a união de 

pessoas, da mesma forma, é efêmera, momentânea e passageira, destinada a 

uma finalidade determinada considerada delituosa; de outro lado, constatam-se 

construções típicas que, da mesma forma, exigem a pluralidade subjetiva como 

um dos elementos centrais do delito, no entanto, diferenciam-se em razão da 

ausência de previsão típica específica a respeito da ilícita destinação final das 

condutas perpetradas pelo agrupamento de pessoas, bem como do 

reconhecimento, nelas, de intuito de perpetuidade da união subjetiva, finalidade 

esta reconhecida como apta a caracterizar abalo em bem jurídico diverso (a paz 

pública, a ordem pública ou a segurança interior)391 daquele a ser lesado por 

específicas condutas dos agentes integradores do agrupamento de pessoas. 

Nessa última vertente destacam-se os delitos de associação criminosa (artigo 

288, do Código Penal) e organização criminosa (artigo 2º, da lei 12.850/2013). 

 

Ocorre que a conceituação de crime organizado, organização criminosa 

ou criminalidade organizada há décadas é debatida. 

 

 

4.1.1. A necessidade de legitimação normativa da difícil conceituação de 
organização criminosa. 

 

LUIZ REGIS PRADO afirma que crime organizado, organização criminosa e 

criminalidade organizada são três expressões interligadas e, em decorrência de 

seu caráter polissêmico, de difícil alcance de suas precisas conceituações; 

contudo, apresenta a seguinte diferenciação conceitual para elas:392 

                                                           
391 MIGUEL REALE JUNIOR, depois de, com base na lição de MANUEL CANCIO MELIÁ, reconhecer a 
existência de elemento facilitador para a prática delituosa no seio de uma organização criminosa 
como resultado de seu aspecto estrutural, que “reduz os freios inibitórios individuais e, também, de 
forma significativa, as eventuais dificuldades técnicas para a prática da infração”, afirma que ela 
ocasiona sensação social de insegurança e sentimento de falta de paz social “pela vulnerabilidade 
contínua e prometida do ordenamento, com o incremento do sentimento de perigo a bens 
individuais” (REALE JUNIOR, Miguel. Capítulo VIII – Dos crimes contra a paz pública. In: ______ 
(Coord.). Direito penal: jurisprudência em debate. 2. ed.. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 600). 

392 Lições extraídas de textos de conteúdos similares: PRADO, Luiz Regis. Associação criminosa – 
crime organizado (Lei 12.850/2013). In: BADARÓ, Gustavo Henrique (Org.). Direito penal e 
processo penal: leis penais especiais I, volume V. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 351-
404, p. 356-370; PRADO, Luiz Regis, Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial, volume 8, 
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- criminalidade organizada corresponderia a um fenômeno, ou seja, um 

fato ou evento de interesse científico fruto da sociedade contemporânea, que se 

manifestaria em diversos âmbitos de estudo (social, jurídico, econômico, político 

etc.), seria análogo ou relacionado a outros fenômenos (como o terrorismo, a 

criminalidade política e econômico-financeira), de difícil isolamento e 

particularização pela sua mutabilidade em razão das tendências dos mercados 

nacionais e internacionais,393 bem como da influência da globalização, 

circunstâncias que colaborariam para a ineficiência do Estado no seu combate; 

ademais, reconhece que, enquanto conceito jurídico-penal, para adquirir alguma 

utilidade ou viabilidade, a  criminalidade organizada pressuporia a prévia criação 

de um tipo penal específico de organização criminosa; 

 

- organizações ou associações criminosas seriam definidas a partir dos 

elementos que as caracterizariam, não sendo pacíficos, universais ou comuns a 

todas as legislações; corresponderiam a “verdadeiras estruturas “empresariais”, 

determinadas pelo agrupamento de indivíduos hierarquicamente organizados e 

                                                                                                                                                                                
direito penal econômico, p. 455-468; PRADO, Luiz Regis, CASTRO, Bruna Azevedo de, op. cit., p. 
929-941. 

393 Também considerando ser uma conceituação de difícil alcance, WINFRIED HASSEMER a entende 
importante para uma “abordagem consequente e eficaz nos planos criminológico e da política de 
segurança pública”, acrescentando, a esse caráter mutável e cambiante, que “- compreende uma 
gama de infrações penais sem vítimas imediatas ou com vítimas difusas (ex. tráfico de drogas, 
corrupção) e, portanto, não é levada ao conhecimento da autoridade pelo particular; - intimida as 
vítimas, quando elas existem, a não levarem o fato ao conhecimento da autoridade e a não 
fazerem declarações (ex. extorsão de “pedágios” ou “seguros” por organizações criminosas); - 
possui tradicionais solos férteis em bases nacionais e, em outras latitudes, não viceja ou produz 
resultados diversos (ex. Máfia em outros países que não o seu berço)” (Segurança pública no 
Estado de Direito, p. 283). Contudo, esse autor alemão afirma que, da falta de uma conceituação 
específica a respeito de criminalidade organizada, “não se deve extrair a conclusão de que 
medidas de prevenção e combate devam aguardar a aquisição de um conhecimento mais preciso 
sobre o objeto de atuação, para que possam ser implementadas. Esta seria de fato uma posição 
ingênua” (idem, p. 283-284), e que “desde logo convém assinalar que uma tal concepção não 
deve ser entendida como um “adiamento” do combate à C.O., ensejado por artifícios 
terminológicos. Não se há de esperar até que as práticas corruptas e corruptoras se estabilizem 
para que medidas penais sejam adotadas. O Direito penal e o poder de polícia encontram-se 
desde longa data equipados com noções tais como prevenção de perigos e delitos de perigo, 
instrumentos de pronta atuação que não ficam à espera de que o circo pegue fogo” (idem, p. 283). 
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com funções claramente definidas, ainda que informalmente, cuja finalidade seria 

a prática delituosa reiterada”;394 

 

- crime organizado, para seu reconhecimento no mundo jurídico, 

pressuporia a existência de uma norma penal que sobre ele dispusesse, seja na 

forma de um tipo penal correspondente, seja na forma de uma causa de aumento 

de pena; corresponderia a uma expressão que “denota uma fluidez quase 

insanável, porquanto no conceito de crime podem ser inseridas diversas 

atividades ilícitas, e organizado é um adjetivo que remete de forma imediata e 

inevitável ao conceito de organização criminosa”;395 não poderia ser definido 

como a prática delituosa realizada por integrantes de uma organização criminosa 

e no contexto dela, sob pena de insuficiente definição típica, por confusão com as 

próprias atividades ilícitas desenvolvidas no seio da organização criminosa; por 

fim, afirma o autor que crime de organização delitiva parece ser a expressão 

“mais apropriada para designar a associação de um grupo de pessoas, de forma 

organizada, e com todos os demais elementos que caracterizam a organização e 

a distinguem da quadrilha ou bando ou, ainda, do mero concurso de agentes, com 

o fim de cometer crimes”.396 

 

FRANCIS RAFAEL BECK, também escorado na mutabilidade intrínseca ao 

fenômeno do crime organizado, bem como na possibilidade de sua 

desatualização em decorrência da ação da globalização da economia e da 

revolução das formas de comunicação e transferência de dados e informações, 

não entende seguro a apresentação de uma definição a seu respeito.397 

                                                           
394 PRADO, Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial: volume 8, direito penal econômico, 
p. 460. 

395 Idem, p. 468. 

396 Idem, ibidem. 

397 “No que tange ao crime organizado, esta conceituação – ao menos no estágio atual dos 
estudos criminológicos – não parece razoável ou, pelo menos, segura. Enquanto ainda se discute 
o que é o crime organizado, as diversas formas como ele se manifesta e mesmo se “existe” essa 
categoria de crime, qualquer tentativa de representação deste objeto correria sério risco de pecar 
pela restrição ou amplitude exagerada. Mais: a própria mutabilidade do fenômeno impede esta 
restrição. Qualquer conceito que poderia ser utilizado há duas ou três certamente não se 
adequaria à maior parte dos casos atuais de suposta existência de criminalidade organizada. Com 
a globalização da economia e a revolução das formas de comunicação e transferência de dados e 
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MARCELO BATLOUNI MENDRONI apresenta uma explicação a respeito da 

dificuldade de alcance de uma definição exata de “organização criminosa” por 

meio de conceitos estritos ou mesmo de exemplos de condutas criminosas, com 

argumentos calcados em aspectos concretos da realidade pesquisada: 

 

Isso porque as organizações criminosas, valendo-se dos pontos frágeis 
e mais vulneráveis do Estado, e detendo incrível poder variante, formam 
aí sua base territorial, nos espaços físicos onde melhor possam retirar 
proveito. Elas podem alternar as suas atividades criminosas, buscando 
aquela que se torne mais lucrativa, para tentar escapar da persecução 
criminal ou para acompanhar a evolução mundial tecnológica e com tal 
rapidez que, quando o legislador pretender alterar a Lei para amolda-la 
à realidade – aos anseios da sociedade –, já estará alguns anos em 
atraso. E assim sucessivamente.398 

 

ARTHUR PINTO DE LEMOS JÚNIOR e BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA adotam 

entendimento que correlaciona a dificuldade de definição da criminalidade 

organizada com a inexistência de uma estrutura orgânica homogênea, em 

decorrência da necessidade de adaptação flexível às diversas atividades que 

orbitam a estrutura socioeconômica, bem como da rápida reação em face das 

                                                                                                                                                                                
informações, mesmo um conceito formulado há poucos anos já poderia restar completamente 
desatualizado, obsoleto. Eis a (simples) razão pela qual se abdica de formular um conceito de 
crime organizado no presente trabalho” (BECK, Francis Rafael. Op. cit., p. 73-74). Em “Crime 
organizado: uma categorização frustrada” (Discursos Sediosos: Crime, Direito e Sociedade. v. 1, 
n. 1, p. 45-67, jan./jun. 1996) EUGÊNIO RAÚL ZAFFARONI apresenta severas críticas às tentativas de 
categorização de crime organizado, doutrina repisada por BRUNO SHIMIZU (amparado, ainda, nas 
conclusões colhidas das lições de MARIA LÚCIA KARAM), para negar o caráter científico na 
utilização da conceituação de organização criminosa no discurso jurídico (op. cit., p. 66 a 70). LUIZ 

FLÁVIO GOMES, no entanto, pontuou que, em palestra proferida no dia 11.01.2013, na Universidade 
de Mar del Plata, o professor ZAFFARONI demonstrou mutação na sua contundência a respeito da 
inexistência do crime organizado, ao menos do ponto de vista conceitual, explicando que “é um 
crime de mercado, que oferece produtos ou serviços ilícitos (drogas, exploração sexual dos seres 
humanos etc.). Seguindo suas explicações: tudo depende da demanda. O que for demandado é 
oferecido. O proibicionismo é a fonte do crime organizado. E quando se proíbe algo, o preço sobe. 
A lavagem de capitais (concentrada nos EUA e na Europa) faz parte dessa engrenagem. Ela 
complementa as atividades organizadas (que precisam legitimar os ganhos ilícitos, valendo-se, 
para isso, no mundo todo, sobretudo das estruturas financeiras existentes) (...) O crime organizado 
faz parte da criminalidade econômica (porque tem fundamentalmente função econômica). (...) O 
crime organizado sempre envolve agentes do Estado (de maneira direta ou indireta)” (GOMES, 
Luiz Flávio. Criminalidade Econômica Organizada. Disponível em 
http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx, 
acesso em 30.05.2017). 

398 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Comentários à lei de combate ao crime organizado: Lei nº 
12.805/13. São Paulo: Atlas, 2014, p. 1-2. 

http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx
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ações persecutórias estatais, indicando que, mais recentemente, “as 

organizações criminosas têm se estruturado em células, com regiões 

administrativas regionais, numa espécie de filial, distanciando-se do sistema 

hierárquico piramidal usualmente adotado em tempos atrás”.399 

 

Contudo, LUIGI FERRAJOLI, em palestra com o tema “criminalidade 

organizada e democracia”, proferida no dia 27.06.2012, ao receber o título de 

"Doctor Honoris Causa", da Universidad Nacional de Tucuman (Argentina),400 

afirmou que, para ele, não seria possível negar a existência do crime organizado, 

representado por organizações poderosas, que chega “a atentar contra as raízes 

do Estado e da Democracia, ou seja, coloca em risco a possibilidade de uma 

salutar convivência social”;401 que afeta “o funcionamento normal das nossas 

sociedades [a América Central assim como alguns territórios brasileiros, para citar 

dois exemplos, vivem diariamente esse drama], em razão, sobretudo, das suas 

ligações com as autoridades públicas bem como com a criminalidade ordinária”; e 

que, ademais, qualquer que seja ele, o crime organizado teria hoje “um peso 

financeiro e econômico sem precedentes, visto que possui caráter local e, muitas 

vezes, global”, e contaria também “com um poder destrutivo impressionante 

[destruição de seres humanos, da natureza, das condições necessárias para a 

vivência democrática etc.]”.402 

                                                           
399 LEMOS JÚNIOR, Arthur Pinto de; OLIVEIRA, Beatriz Lopes de. Crime Organizado e a lei nº 
12.850/13. São Paulo: Verbatim, 2014, p. 8-9. Essa mutação da estrutura organizacional é 
constatada na atual divisão funcional celular do Primeiro Comando da Capital, objetivando a 
blindagem da responsabilidade penal das suas lideranças e uma maior capilaridade na 
transmissão dos regramentos disciplinares e dos comandos estratégicos. 

400 Esse relato foi apresentado por LUIZ FLÁVIO GOMES no artigo Criminalidade Econômica 
Organizada, disponível em 
http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx, 
acesso em 30.05.2017. 

401 Nesse contexto LUIZ FLAVIO GOMES afirma que, “no caso do México, com sua necropolítica 
repressiva durante anos, existem 25 mil desaparecidos e 60 mil mortos; Honduras, El Salvador e 
Guatemala, por exemplo, que formam parte do triângulo da morte: 60 a 80 mortos por 100 mil 
habitantes” (idem). 

402 As observações entre colchetes são adendos de LUIZ FLÁVIO GOMES. Nesse mesmo texto LUIZ 

FLÁVIO GOMES afirmou que o professor LUIGI FERRAJOLI, naquela palestra, elencou três grupos de 
crime organizado: “1º) criminalidade organizada estruturada por poderes criminais privados 
(organizações criminosas privadas) [do tipo PCC ou CV, por exemplo]”; “2º) criminalidade 
organizada estruturada por poderes econômicos privados (criminalidade organizada das empresas 
[algumas empresas construtoras no Brasil, por exemplo])”; “3ª) a criminalidade organizada 
estruturada por agentes públicos (dos poderes públicos, dos políticos, dos parlamentares e 

http://www.lex.com.br/doutrina_24801423_CRIMINALIDADE_ECONOMICA_ORGANIZADA.aspx
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Nesse sentido, JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR reconhece legitimidade no 

conceito de crime organizado, hábil a fomentar discussões internas e 

internacionais para a consolidação da definição, da extensão, dos problemas e 

das soluções: 

 

Parece inegável admitir, então, que tanto o conceito de crime 
organizado ganhou legitimidade, quanto o tema passou a ser um objeto 
de debate político e científico na agenda internacional e interna da 
grande maioria dos países, de tal forma que, embora ainda reste muito 
a fazer até a consolidação do conceito, da extensão, dos problemas e 
das soluções, a problemática não pode ser simplesmente ignorada ou 
relegada, sem mais, à categoria de mito.403 

 

ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH, depois de 

concluírem ser complexa a definição de organização criminosa, afirmam que, de 

forma simplória, trata-se de uma estrutura criminógena que, por facilitar a 

execução de crimes, potencializar seus efeitos e impedir a sua persecução, 

favorece a comissão reiterada delituosa e de maneira permanente, uma vez que a 

fungibilidade de seus membros permite substituir os seus integrantes, do que 

decorre a possibilidade de reconhecimento de um injusto autônomo 

                                                                                                                                                                                
prefeitos, dos juízes, policiais, fiscais etc.)”; e acrescentou que as máfias seriam uma quarta 
modalidade de crime organizado, mais tradicional e organizada, de estrutura mais complexa, hoje 
tendencialmente não violenta, com mesclagem das atividades lícitas e ilícitas (idem). 

403 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010, p. 84. ROGÉRIO FILIPPETTO DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO 

BENEVENUTO APOLINÁRIO, sem negar a missão tormentosa de alcance de uma definição de crime 
organizado, em decorrência do dinamismo do fenômeno e das particularidades sociais, culturais e 
econômicas de cada país, afirmam que as posições contrárias ao seu reconhecimento jurídico 
restaram ultrapassadas em face da atual realidade fática que impressionou o mundo real, 
promovendo transformações, principalmente legislativas: “As elucubrações acadêmicas, nesse 
particular, não serviram à práxis. Com efeito, não se pode negar existência ao crime organizado, 
tendo em vista que tal fenômeno promove alteração no mundo naturalístico.” (Máfia, crime 
organizado e associação criminosa: elementos para uma perspectiva brasileira. De Jure – Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, v. 15, n. 27, p. 77-115, jul-dez. 2016, p. 
97). E JOSÉ BRAZ DA SILVEIRA ressalta que, com a aprovação da Lei Antimáfia, em 1982, a Itália 
deu um passo decisivo no combate à máfia e, entre os países com problemas análogos, teria 
alcançado ligeiro destaque em razão de ter considerado a organização mafiosa como crime 
autônomo, independentemente da ação praticada, circunstância legal ensejadora de mudança do 
eixo das investigações para a preocupação com a identificação da estrutura de tais organizações, 
o que ficou demonstrado no maxiprocesso da Cosa Nostra, no qual, no final dos anos 1980, foram 
processadas 470 pessoas, e acarretou reações sangrentas por parte da máfia (SILVEIRA. José 
Braz da. A proteção à testemunha e o crime organizado no Brasil. 2. ed.. Curitiba: Juruá, 2011, p. 
36). 
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consubstanciado em um “estado de coisas” antijurídico que ameaça a paz 

pública, em razão da sua mera existência supor um perigo para os bens jurídicos 

protegidos pelas figuras delitivas que serão praticadas pelo grupo.404 

 

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS entende que o conceito jurídico-penal de 

criminalidade organizada reclama, de um lado, a prática do crime de associação 

criminosa, e, por outro, atos de qualquer das fases do iter criminis (preparação ou 

execução ou consumação), de delitos (os quais denomina crimes do catálogo) de 

particular natureza e gravidade, encetados por tal associação criminosa. Explica 

que a correta delimitação dos delitos de catálogo é imprescindível para assegurar 

legitimidade constitucional e democrática ao conceito de criminalidade 

organizada, uma vez que o Estado, a partir dessa conceituação, empreenderá 

medidas de enfrentamento com maior severidade, justificável em face da 

quantidade inumerável de vítimas reais e potenciais, presentes e futuras, afetadas 

pelas suas ações. Objetiva, assim, um equilíbrio entre a necessidade de “defesa 

tão efectiva quanto possível dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, por 

uma parte, e a defesa de interesses irrenunciáveis da comunidade, por outra 

parte”. Em decorrência, afirma que esse rol de delitos do catálogo deve ser 

enxuto (concorda com a presença nele dos delitos de tráfico – de drogas, de 

armas, de órgãos e de seres humanos –, de branqueamento de capitais e de 

corrupção, exemplificativamente), e apresenta as características que tais 

infrações penais devem ostentar: serem, em si e no seu conjunto, de alta 

gravidade; praticados por pelo menos mais de duas pessoas; empreendimento 

deles por tempo duradouro e indeterminado, com divisão de tarefas; e que, para 

execução de tais crimes, ocorra, alternativamente, ou a utilização ou 

planejamento de manejo de estruturas empresariais, societárias ou análogas, ou 

uso da força ou de outros meios destinados a causar medo, ou emprego da 

influência da política, da mídia, da administração pública ou da economia.405 

 

                                                           
404 CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Op. Cit., p. 102. 

405 DIAS, Jorge de Figueiredo. A criminalidade organizada: do fenómeno ao conceito jurídico-
penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: IBCCrim, n. 71, p. 11-30, mar.-abr. 
2008, p. 26-28. 
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Portanto, conforme pontuado pelo professor português, a legitimidade da 

definição normativa a respeito de organização criminosa decorreu, também, do 

reconhecimento da imprescindibilidade de manejo de técnicas diferenciadas de 

alcance da prova em investigações relacionadas a essa espécie de 

criminalidade.406 De fato, a dupla função protetiva das garantias fundamentais 

representa nítida limitação ao lançamento jurídico de instrumentos de 

investigação potencialmente mais invasivos da intimidade sem o devido 

regramento das hipóteses fáticas permissivas do uso de tais ferramentas de 

investigação. Sendo medidas de exceção dentro do contexto investigatório 

criminal, seu objeto de ação deve estar previamente delimitado. Por outras 

palavras, sem a sedimentação de um conceito normativo para organização 

criminosa, não seria possível garantir ao indivíduo a efetiva proteção aos seus 

direitos individuais em face de eventuais excessos no emprego das diferenciadas 

técnicas de investigação reclamadas pela realidade estrutural e operacional dessa 

específica criminalidade.407 

 

Nesse contexto, ressalta-se que doutrina anterior à vigência das 

legislações responsáveis pela conceituação de organização criminosa (e até 

mesmo da incorporação pátria da Convenção de Palermo) entendia que a lei nº 

9.034/95, que dispunha a respeito da utilização de meios operacionais para a 

prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, seria 

inaplicável exatamente em razão da ausência de definição legal de organização 

criminosa. Nesse sentido, destacava-se o entendimento de BEATRIZ RIZZO 

CASTANHEIRA: 
                                                           
406 “A repressão à criminalidade organizada realmente não será eficaz se o Estado utilizar-se dos 
mesmos instrumentos de combate à criminalidade comum. É claro que aquela forma de 
criminalidade apresenta-se de forma muito mais complexa, utilizando-se de métodos e tecnologias 
cada vez mais evoluídos, inclusive transcendendo as fronteiras nacionais” (PRADO, Luiz Regis. 
Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial: volume 8, direito penal econômico, p. 470). 

407 No mesmo sentido da preocupação demonstrada no texto, RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA 
afirmou a necessidade de alcance de uma conceituação de organizações “até para que se 
pudessem utilizar adequadamente os meios repressivos postos à disposição da Polícia e da 
Justiça criminal no combate a este tipo de atividade e, ao mesmo tempo, impedir que fossem 
aplicados tais atos investigatórios (evidentemente mais drásticos e gravosos) em casos que não 
eram especificamente de ‘organização criminosa’” (MOREIRA, Rômulo de Andrade. 
Considerações gerais sobre a Lei 12.850/2013. In: PEDROSO, Fernando Gentil Gizzi de Almeida; 
HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo Outeiro (Org.). Direito Penal Econômico. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2017, p. 395-431, p. 397). 



229 

 

 

A Lei nº 9.034/95 só pode ser considerada, numa visão garantidora, 
como letra morta. Não podem ser aplicados os meios de investigação 
por ela propostas para elucidar certos crimes, simplesmente porque não 
há a entidade – organização criminosa – que em tese os praticaria. 
Qualquer forma de associação de criminosos, perante o ordenamento 
jurídico brasileiro pode, em juízo de subsunção, caracterizar o delito de 
quadrilha ou bando. Para investigar outros crimes cometidos pela 
associação, entretanto, só existem os meios tradicionais previstos no 
Código de Processo Penal, limitados pela Constituição Federal.408 

 

Esse posicionamento doutrinário limitativo não sofreu abalo mesmo 

depois da vigência da lei nº 10.217/2001, que modificou a lei nº 9.034/95, com a 

indicação, já no seu artigo 1º, de que as suas disposições normativas se referiam 

à regulamentação dos meios de prova e dos procedimentos investigatórios que 

versavam sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando 

ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo. Porém, apesar de 

existir a definição legal de quadrilha ou bando e de associação criminosa para o 

narcotráfico, pelo fato de alguns dispositivos legais estabelecerem aplicabilidade 

somente para organização criminosa e esta não ter sido definida pela lei, 

pregava-se a ineficácia de tais regramentos, como se depreende da lição de LUIZ 

FLÁVIO GOMES: 

 

Se as leis do crime organizado no Brasil (L. 9.034/95 e L. 10.217/01), 
que existem para definir o que se entende por organização criminosa, 
não nos explicaram o que é isso, não cabe outra conclusão: desde 
12.04.01 perderam eficácia todos os dispositivos legais fundados nesse 
conceito que ninguém sabe o que é. São eles: arts. 2º, II (flagrante 
prorrogado), 4º (organização da polícia judiciária), 5º (identificação 
criminal), 6º (delação premiada), 7º (proibição de liberdade provisória) e 
10º (progressão de regime) da L. 9.034/95, que só se aplicam para as 
(por ora, indecifráveis) “organizações criminosas”.409 

 

                                                           
408 CASTANHEIRA, Beatriz Rizzo. Organizações Criminosas no Direito Penal Brasileiro: o Estado 
de Prevenção e o Princípio da Legalidade Estrita. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme 
de Souza (Org.). Direito penal – doutrinas essenciais, volume VII. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 883-916, p. 906. 

409 GOMES, Luiz Flávio. Crime Organizado: que se entende por isso depois da lei nº 10.217, de 
11.04.01? – Apontamentos sobre a perda de eficácia de grande parte de lei nº 9.034/95. Revista 
Síntese de Direito Penal e Processual Penal, São Paulo, v. 2, n. 11, p. 9-16, 2001/2002, p. 12. 
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Portanto, para conferir legitimidade e aplicabilidade às técnicas de 

investigação relacionadas às organizações criminosas, realmente foi 

imprescindível a cessação da celeuma jurídica com a conceituação normativa 

desse fenômeno criminal. 

 

A falta de definição normativa a respeito da criminalidade organizada 

ocasionava, também, a preocupação do alargamento excessivo da aplicabilidade 

das medidas repressivas a ela disciplinadas para espécies delituosas diversas, ou 

do seu uso para incremento de responsabilização criminal em searas 

inapropriadas. Nesse sentido eram as preocupações de ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e 

MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH antes da conceituação normativa de 

organizações criminosas em nosso sistema penal, ao comentarem as iniciativas 

internacionais para harmonização das legislações objetivando a melhoria da 

cooperação frente às manifestações transnacionais do problema do crime 

organizado: 

 

De acordo com isso, o que pode ocorrer é que, enquanto se segue sem 
poder dar uma resposta jurídico-penal eficiente à criminalidade 
organizada, estenda-se a aplicação destas medidas a pequenas 
manifestações de delinquência marginal, ou, ainda, amplie-se 
demasiadamente a utilização deste conceito tão amplo a uma série de 
delitos em concurso material para aumentar as penas, quando, de fato, 
não se está diante de uma organização para cometer delitos.410 

 

No solo pátrio, ao longo dos anos diversos dispositivos legais surgiram 

contemplando a expressão “organização criminosa” como elemento integrante de 

tipos penais. Assim, a legitimidade da definição normativa de tal expressão 

decorreu também da necessidade de assegurar a devida limitação à atuação 

penal, que ecoa do princípio da legalidade estrita, para a segura aplicação de tais 

tipos penais incriminadores. 

 

Nesse contexto vale lembrar que o trato normativo brasileiro a respeito 

das organizações criminosas já ultrapassou duas décadas. Em 1995 entrou em 

vigor a lei nº 9.034 (modificada pela lei 10.217/2001), que estabelecia meios 

                                                           
410 CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Op. cit., p. 100. 
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operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações 

criminosas, porém, sem apresentar a sua definição legal, ressaltando, no entanto, 

que as suas regras seriam aplicadas a “ações praticadas por quadrilha ou bando 

ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo”.411 Poucos anos 

depois, a lei de lavagem de capitais (lei nº 9.613/1998), em sua redação original 

(antes da sua modificação pela lei nº 12.683/2012),412 previa como crime 

antecedente o delito “praticado por organização criminosa”. A lei nº 11.343/2006 

(lei de drogas) prevê causa de diminuição de pena para o traficante que não 

integra organização criminosa, sem também definir esse fenômeno.413 

 

Ocorre que, em 15 de dezembro de 2000, o Brasil assinou, no âmbito da 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

(simbolicamente realizada em Palermo, na Itália, uma das localidades mais 

afetadas pelas organizações criminosas mafiosas), documento representativo de 

um verdadeiro marco para a sistematização internacional do combate às 

organizações criminosas, que continha, em seu artigo 2º, a definição de grupo 

criminoso organizado como o “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” (“infração grave” é o “ato que constitua infração punível 

                                                           
411 Ao comentar as disposições da lei nº 9.034, de 1995, GUILHERME DE SOUZA NUCCI concluiu que 
tal normativa foi omissa, “criando um vazio e determinadas ilogicidades”, lacuna decorrente da 
ausência de definição a respeito de organização criminosa e incongruência identificada na 
equiparação, para os mesmos fins, “desse tipo de empresa-crime à quadrilha ou bando e à 
genérica expressão associação criminosa de qualquer tipo” (Leis penais e processuais penais 
comentadas. Volume 2. 7. ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 93). 

412 Interessante observar que a lei nº 12.683/2012, de 9 de julho de 2012, que entrou em vigor na 
data de sua publicação, manteve a indicação, no § 4º, do artigo 1º, da terminologia “organização 
criminosa” para indicar causa de aumento de pena para a lavagem de dinheiro; porém, somente 
depois de cem dias entrou em vigor a lei nº 12.694/2012 (novena dias após a sua publicação, 24 
de julho de 2012), trazendo, em seu artigo 2º, uma definição para organização criminosa. 

413 VINCENZO MILITELLO, comentando as iniciativas estatais de contingência do fenômeno mafioso 
na Itália antes do advento da Lei Rognoni-La Torre (lei nº 646, de 13 de setembro de 1982), afirma 
a existência de convicção, tanto na legislação italiana como na supranacional, de que decorreu 
muito tempo para o legislador fazer referências expressas e alcançar uma definição concreta da 
noção de criminalidade organizada (op. cit., p. 123). Essa constatação encontra contornos de 
preocupação maiores se considerarmos a realidade da normatização brasileira a respeito da 
matéria, ocorrida apenas nesta década. 
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com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro 

anos ou com pena superior”; “grupo estruturado” é aquele “formado de maneira 

não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que seus membros 

não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua 

composição e que não disponha de uma estrutura elaborada”). A Convenção de 

Palermo, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 231, publicado em 30 de maio de 

2003, no Diário Oficial da União, nº 103, página 6, segunda coluna, porém, 

somente promulgada em 12 de março de 2004, pelo decreto nº 5.015, inseriu, 

portanto, pela primeira vez no ordenamento jurídico pátrio,414 a conceituação de 

“grupo criminoso organizado”.415 

 

Em 2002 foi apresentado, pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, o projeto de 

lei 7.223/2002,416 que acarretaria incremento quantitativo na sanção penal 

                                                           
414 Esse foi o posicionamento defendido por CÁSSIO ROBERTO CONSERINO, escorado no disposto no 
artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal: “entende-se que a partir da ratificação da 
Convenção de Palermo pelo Decreto Legislativo 231, de 29 de maio de 2003, e promulgação pelo 
Decreto 5.015/04, de 12 de março de 2004 (STJ, HC 77771/SP), não há qualquer empeço na 
utilização dos termos registrados na Convenção de Palermo para fins de identificação da 
conceituação de organização criminosa, uma vez que seu significado não opera qualquer 
incompatibilidade formal ou material com a Constituição da República” (grifo original), 
ressaltando, ainda, que os termos da referida Convenção foram empregados em julgamentos das 
Cortes Superiores – pelo Ministro Joaquim Barbosa, do STF, no recebimento da denúncia no 
inquérito 2245/MG, o caso “Mensalão”, e pela Ministra Jane Silva, do STJ, no habeas corpus 
63.716/SP impetrado no contexto da operação “Anaconda” (Crime Organizado e Institutos 
Correlatos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 6-8).  

415 A importância do respeito às bases normativas fincadas em acordos internacionais 
disciplinadores de regramentos penais de cunho universal já era objeto de projeção futurista para 
NELSON HUNGRIA, que, décadas atrás, apresentou uma proposta de “direito penal do futuro” de 
enorme valia para a nossa atualidade, se considerada a necessidade de construir, para um futuro 
talvez não muito distante, em face do rompimento real das fronteiras estatais pela permeabilidade 
do fenômeno da globalização e da prática de delitos universais como o terrorismo, um Direito 
penal universal, sem limitações nacionais. Nesse sentido, NELSON HUNGRIA analisou o histórico e a 
finalidade do desenvolvimento de estudos de direito penal comparado, ressaltando os esforços de 
VON LISZT e VON HAMEL para a conciliação das escolas penais em uma “escola penal unitária” ou 
“neoclássica” (os unionistas), e explicou que acabaram por propagar o pensamento do “direito 
penal universal”, com o esboço de um plano de legislação penal uniforme, para a inspiração das 
reformas dos direitos nacionais pautada na generalizada adoção dos princípios e critérios 
considerados mais felizes ou adequados e na aproximação dos povos para mais eficiente 
solidariedade no combate ao flagelo da delinquência, o que representaria o “direito penal do 
futuro” (o nacionalismo cederia lugar, gradativamente, ao universalismo) – HUNGRIA, Nelson. 
Direito Penal Comparado: histórico, objeto e finalidade. In: HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno 
Cláudio. Comentários ao código penal, volume 1, tomo I, arts. 1º a 10. 5. ed.. Rio de Janeiro: 
Forense, 1976, p. 358-365. 

416 Projeto que, de acordo com seu autor, apoiou-se nos estudos sobre o tema desenvolvidos por 
LUIZ FLÁVIO GOMES e RAÚL CERVINI. 
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daqueles que se dedicassem às ações de associações ilícitas organizadas. Além 

de acrescentar o parágrafo único ao artigo 1º, da lei 9.034/1995, para considerar 

“organizada a associação ilícita quando presentes, pelo menos, três das 

seguintes características: I – hierarquia estrutural; II – planejamento empresarial; 

III – uso de meios tecnológicos avançados; IV – recrutamento de pessoas; V – 

divisão funcional das atividades; VI – conexão estrutural ou funcional com o poder 

público ou com agente do poder público; VII – oferta de prestações sociais; VIII – 

divisão territorial das atividades ilícitas; IX – alto poder de intimidação; X – alta 

capacitação para a prática de fraude; XI – conexão local, regional, nacional ou 

internacional com outra organização criminosa” (artigo 2º), tal projeto de lei ainda 

previa a inserção da organização criminosa como qualificadora específica para o 

crime de quadrilha ou bando, com a transformação do parágrafo único, do artigo 

288, do Código Penal, em § 1º, e o acréscimo do § 2º, com a seguinte redação: “A 

pena será de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, quando se tratar de quadrilha ou 

bando organizado (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 

1995)”. 

 

A respeito desse projeto de lei, LUIZ REGIS PRADO e BRUNA AZEVEDO DE 

CASTRO417 afirmaram que não definia com exatidão crime organizado, por elencar 

diversos elementos caracterizadores dos quais três seriam suficientes para 

configurar a organização criminosa, porém, não necessariamente os três 

elementos presentes no caso concreto seriam importantes para essa finalidade, 

do que concluíram a existência de uma indistinção entre o conceito de quadrilha 

ou bando e o de organização criminosa. Ademais, depois do estudo a respeito 

desse projeto de lei, lembrando o vivenciado estágio do tratamento jurídico-penal 

da criminalidade organizada do Direito brasileiro (de inexistência de 

homogeneidade doutrinária no tocante à delimitação conceitual de organização 

criminosa), porém, reconhecendo ser indiscutível a necessidade de efetiva 

repressão contra as ações das organizações criminosas, lançaram como opção a 

não criação de um tipo penal específico, mas a inserção de uma circunstância 

agravante na parte geral do Código Penal: 

                                                           
417 PRAZO, Luiz Regis; CASTRO, Bruna Azevedo de. Op. cit., p. 947/955. 
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Destarte, se o que se pretende é utilizar o Direito Penal segundo uma 
providência de maior repressão à criminalidade organizada, isso poderá 
ser feito mediante a inserção de uma circunstância agravante na Parte 
Geral do Código Penal, nos casos em que o crime for realizado no 
contexto e por meio de uma organização criminosa, desde que seja 
também legalmente delimitado o que vem a ser organização criminosa, 
definição que poderia constar no próprio dispositivo ou na Lei 
9.034/1995. Poder-se-ia vislumbrar, ainda, a possibilidade de se 
incorporar em cada delito da Parte Especial uma causa de aumento de 
pena quando, no caso concreto, esse delito se realizar no contexto de 
uma organização criminosa.418 

 

Partindo das premissas da necessidade de o Estado combater o crime 

organizado, mediante a concentração de esforços, de recursos públicos e 

informações, do oferecimento de uma resposta judicial ágil e pronta em relação às 

medidas especiais de investigação aplicáveis no combate ao crime organizado, 

nos termos da lei nº 9.034/95 e da Convenção de Palermo, bem como de que a 

especialização ao combate ao crime organizado já tinha sido levada a efeito pelo 

Ministério Público e pelas Forças Policiais, o Conselho Nacional de Justiça 

expediu a Recomendação nº 3, em 30 de maio de 2006, para a especialização de 

varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e 

julgar delitos praticados por organizações criminosas, sugerindo, para tal 

desiderato, “a adoção do conceito de crime organizado estabelecido na 

Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, de 15 de 

novembro de 2000 (Convenção de Palermo), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 

231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março 

de 2004” (item 2.a, da Resolução).419 

 

Em 2012 entrou em vigor a lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012, que 

trouxe inovações normativas objetivando atuações estatais para desestabilizar 

duas fundamentais bases de sustentação dessa espécie de criminalidade: a 

finalidade de obtenção de vantagem patrimonial (alcance do dinheiro)420 e a 

                                                           
418 Idem, p. 957. 

419 Disponível em http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1223, acesso em 13.11.2017. 

420 No desenvolvimento de estudo relativo ao crime organizado na Itália, ANDREA R. CASTALDO 
comentou a dificuldade de identificar a origem ilícita dos proveitos decorrentes do crime 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1223
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enorme capacidade de ameaçar e praticar atentados contra autoridades 

dedicadas ao seu enfrentamento. 

 

Com relação ao primeiro grupo de disciplinas normativas, foram 

concretizadas modificações no Código Penal e no Código de Processo Penal no 

âmbito das medidas cautelares constritivas de bens e da destinação final dos 

bens e valores produtos do crime sobre os quais recaiu a decretação judicial de 

perda.421 

 

No tocante ao segundo grupo, foram disciplinadas medidas de proteção 

pessoal de magistrados e promotores de justiça que atuam no enfrentamento à 

criminalidade organizada, entre elas a tentativa de despersonalização422 das 

decisões judiciais com a criação de órgãos jurisdicionais colegiados de primeira 

instância para dirimir questões processuais dessa seara.423 

                                                                                                                                                                                
organizado, uma vez que os elevados ganhos econômicos derivados da gestão dos 
enriquecimentos ilícitos advindos das atividades criminais permitem o alcance de posições 
elevadas, e que tais extraordinários meios econômicos vêm imersos e reinvestidos em novos 
circuitos, tornando difícil discernir neles a origem ilícita (“La Criminalidad Organizada en Italia: la 
respuesta normativa y los problemas de la práxis”. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 
Paulo: IBCCrim, ano 7, n. 27, p. 11-19, jul.-set. 1999, p. 18-19). 

421 No Código Penal a inovação (ocasionada pelo artigo 4º, da lei 12.694/2012) foi a modificação 
do regramento concernente aos efeitos extrapenais da sentença criminal condenatória, 
possibilitando a decretação da “perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do 
crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior” (novo parágrafo 
1o, do artigo 91), e, como garantia à execução de tal decisão, facultou a adoção de medidas 
assecuratórias previstas na legislação processual penal concernentes a bens ou valores 
equivalentes do investigado ou acusado (novo parágrafo 2º, do artigo 91). Já o artigo 5º, da lei 
12.694/2012, acrescentou o artigo 144-A no Código de Processo Penal, contendo regras alusivas 
à decretação da “alienação antecipada para preservação dos bens sempre que estiverem sujeitos 
a qualquer grau de deterioração, ou quando houver dificuldade para sua manutenção”. 

422 Essa inovação processual não corresponde à figura do “juiz sem rosto” ou “juiz anônimo”, 
adotada em países como Colômbia, Peru, México e Nicarágua, sendo certo que o acusado terá 
ciência da identidade dos seus julgadores que comporão o colegiado de 1ª instância. Nesse 
sentido, ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Legislação Penal Especial. 12. ed.. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 118. 

423 A instituição da possibilidade de realização de julgamentos por um colegiado no primeiro grau 
de jurisdição objetivou a despersonalização da figura do Juiz nos processos concernentes aos 
delitos praticados por organizações criminosas. Os regramentos legais a respeito desse colegiado 
encontram-se no artigo 1º da referida lei (com eficácia condicionada à publicação de regulamentos 
pelos Tribunais), que contempla a possibilidade de sua formação no curso de investigações ou 
depois de ajuizada a demanda, mediante iniciativa do Magistrado do caso, oportunidade na qual, 
em decisão fundamentada e levada ao conhecimento do órgão correcional, deverá indicar os 
motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física. Apesar de os incisos do 
artigo 1º, da lei nº 12.694/2012, elencar decisões de competência do colegiado (hipóteses eleitas 
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Ademais, o artigo 2º daquela lei apresentou definição a respeito dos 

elementos configuradores de uma organização criminosa, regramento legal 

imprescindível para a eficácia da anterior disposição concernente aos órgãos 

colegiados de julgamento, em face da expressa menção ao âmbito de incidência 

restrito aos casos dessa espécie de criminalidade. Assim, considerou os 

seguintes requisitos para reconhecimento de uma criminalidade organizada: a) a 

associação de 3 (três) ou mais pessoas; b) associação estruturalmente ordenada; 

c) existência de divisão de tarefas, ainda que informalmente; d) finalidade de 

obtenção, direta ou indireta, de vantagem de qualquer natureza; e) prática de 

crimes cuja pena máxima fosse igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que fossem 

de caráter transnacional. 

 

Não se tratou, portanto, de criação de uma nova figura típico-penal 

representativa de um crime de organização criminosa,424 uma vez que a norma 

                                                                                                                                                                                
para exemplificar aquelas potencialmente geradoras de dissabores para os investigados ou 
acusados e, assim, fomentar eventuais ações atentatórias à dignidade dos julgadores), seu objeto 
é amplo, sendo tal rol meramente exemplificativo, ou seja, a competência do colegiado não é 
limitada pela lei, podendo se referir a quaisquer atos processuais, desde que, logicamente, de 
feitos relativos a organizações criminosas. Nas reuniões decisórias (que devem ser pessoais, 
salvo se o colegiado for integrado por Magistrado domiciliado em cidade diversa, caso em que 
poderá ser utilizada a via eletrônica), a competência limita-se ao ato para o qual foi convocado, 
sendo a deliberação alcançada por três Magistrados de primeira instância com competência 
criminal, um deles o responsável pela causa da qual adveio a questão (os demais serão 
escolhidos por sorteio eletrônico). Considerando que a despersonalização foi uma das vias eleitas 
para a proteção do julgador, objetivando tal desiderato possibilitou-se a restrição da publicidade do 
ato e da decisão de julgamento, por meio da imposição do sigilo, mediante fundamentação de 
existência de risco de prejuízo à eficácia da decisão judicial em decorrência sua publicização, bem 
como se determinou que a sua divulgação às partes ocorresse sem qualquer referência a voto 
divergente de qualquer membro. 

424 É certo que, pela descrição típica já existente à época no artigo 288, do Código Penal, não se 
poderia afirmar a ausência de anteparo normativo-típico para efeitos de responsabilização criminal 
daquele que integrasse ou colaborasse com uma organização criminosa, afinal, 
independentemente da definição de organização criminosa que se adotasse, era certo que ela 
representaria, no mínimo, uma associação de “mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para 
o fim de cometer crimes” (redação do caput do artigo 288, do Código Penal, antes da sua 
modificação pela lei nº 12.850/2013) – nesse sentido: acórdão unânime da 9ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de São Paulo, de 9.02.2012, Relator Roberto Midolla, Apelação nº 0038348-
96.2009.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, disponível em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0&vlCaptcha=XeKmU, 
acesso em 29.05.2017). Ademais, de acordo com RENATO BRASILEIRO DE LIMA, existiam 
precedentes no Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade da identificação de 
organização criminosa com base na definição da Convenção de Palermo: STJ, 5ª Turma, HC 
77.771/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/06/1994, DJ 10/08/2001 (LIMA, Renato Brasileiro de. 
Legislação Criminal Especial Comentada. 2. ed.. São Paulo: JusPodivm, 2014, p. 475-476). Em 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0&vlCaptcha=XeKmU
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legal não contemplou preceito incriminador ou sancionador, não representando 

construção típica; trata-se, assim, de mera norma penal explicativa, contendo 

definição de elemento fático-jurídico imprescindível à eficácia da lei processual 

penal na qual está inserida.425 Contudo, não se pode desprezar que os requisitos 

trazidos pelo artigo 2º, da lei nº 12.694, eram similares aos indicados na 

Convenção de Palermo para a configuração de um grupo criminoso organizado. 

 

 

4.1.2. A atual normatização brasileira do conceito de organização criminosa e o 
seu trato em legislações estrangeiras. 

 

A lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, responsável por ampla 

normatização típica criminal e processual dos principais institutos relacionados às 

organizações criminosas, concedeu grande relevância ao regramento dos meios 

próprios de obtenção da prova: disciplinou a colaboração premiada (artigo 3º, 

inciso I, e artigos 4º a 7º), a ação controlada (artigo 3º, inciso III, e artigos 8º e 9º), 

a infiltração policial (artigo 3º, inciso VII, e artigos 10 a 14) e o acesso a registros 

de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais, documentos e 

informações constantes de bancos de dados públicos ou privados (artigo 3º, 

inciso IV, e artigos 15 a 17), bem como estabeleceu a possibilidade de emprego, 

                                                                                                                                                                                
sentido oposto, RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA, afirmando ser “impensável a utilização da 
quadrilha ou bando com base em referências de tratados internacionais aceitos pelo Brasil”, não 
havendo similitude com organização criminosa, além de a Convenção de Palermo ser unicamente 
propositiva e definir somente grupo criminoso organizado, e não quadrilha ou bando (op. cit., p. 
481). E, no que toca ao crime de lavagem de dinheiro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, em junho de 2012, ao julgar o habeas corpus nº 96007, concedeu a ordem para o 
“trancamento" do processo original concernente a tal delito, entendendo insuficiente a definição de 
organização criminosa da Convenção de Palermo para tipificar o antecedente crime de 
organização criminosa e, assim, sustentar a denúncia com base no artigo 1º, inciso VII, da lei nº 
9.613/98 (acórdão disponível em 
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_96007_SP_1387979352734.pdf?Signature=
WFJJoEv1%2Bi3XrMEMG4u0AoN57Pg%3D&Expires=1496149714&AWSAccessKeyId=AKIAIPM
2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-
hash=76c3e23f473fc1b1a6d50b21ced5bdae, acesso em 30.05.2017). 

425 SANTA TERRA JÚNIOR, João. Breve análise das atuais modificações legislativas relativas ao 
combate à criminalidade organizada decorrentes da lei 12.694, de 24 de julho de 2012. Revista 
Jurídica O Saber Completamente, v. 1, n. 3, p. 14-22, maio/2013, p. 16. No mesmo sentido, 
MÁRCIO ALBERTO GOMES SILVA (Organizações Criminosas: uma análise jurídica e pragmática da 
Lei 12.850/13. 2. ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 10): “Em verdade, a lei foi uma 
resposta a ataques sofridos por magistrados e permitiu a formação de colegiado de juízes para 
julgar processos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas (daí a 
necessidade de conceituar a expressão)”. 

https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_96007_SP_1387979352734.pdf?Signature=WFJJoEv1%2Bi3XrMEMG4u0AoN57Pg%3D&Expires=1496149714&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=76c3e23f473fc1b1a6d50b21ced5bdae
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_96007_SP_1387979352734.pdf?Signature=WFJJoEv1%2Bi3XrMEMG4u0AoN57Pg%3D&Expires=1496149714&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=76c3e23f473fc1b1a6d50b21ced5bdae
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_96007_SP_1387979352734.pdf?Signature=WFJJoEv1%2Bi3XrMEMG4u0AoN57Pg%3D&Expires=1496149714&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=76c3e23f473fc1b1a6d50b21ced5bdae
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_96007_SP_1387979352734.pdf?Signature=WFJJoEv1%2Bi3XrMEMG4u0AoN57Pg%3D&Expires=1496149714&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=76c3e23f473fc1b1a6d50b21ced5bdae
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em qualquer fase da persecução criminal, da captação ambiental de sinais 

eletromagnéticos, ópticos ou acústicos (artigo 3º, inciso II), da cooperação entre 

instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de 

provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal (artigo 

3º, inciso VIII), da interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas (artigo 

3º, inciso V) e do afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal (artigo 3º, 

inciso VI, condicionando, nesses dois últimos incisos, ao respeito à legislação 

específica), sem prejuízo de outras ferramentas probatórias já previstas em lei. 

 

Contudo, na órbita da tipicidade penal é que repousaram as maiores 

inovações da lei nº 12.850/2013, com a criação de figuras típicas relativas à 

proteção da investigação e dos meios de obtenção de provas, bem como com a 

incriminação da conduta de promover, constituir, financiar ou integrar grupos de 

criminalidade organizada. 

 

Em face da imprescindibilidade de respeito ao princípio da legalidade 

estrita, como elo de identificação de elemento essencial à existência dos tipos 

penais criados, em seu artigo 1º, § 1º, a lei definiu organização criminosa como a 

associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 

obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 

de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou 

que sejam de caráter transnacional. 

 

Comparando a nova conceituação com aquela contida na lei nº 

12.694/2012, constata-se que a definição de organização criminosa que passou a 

viger a partir da lei nº 12.850/2013 abarca um número mínimo maior de 

integrantes, quatro (na contramão do disposto na Convenção de Palermo e em 

legislações estrangeiras), e restringiu o rol dos crimes que correspondam aos 

meios para o alcance da finalidade associativa ilícita a aqueles com pena máxima 

superior (e não mais igual) a quatro anos. 
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Essa disparidade de conceituação entre da lei de 2013 com a de 2012 e, 

principalmente, com a Convenção de Palermo, ocasionou críticas e interpretações 

divergentes da aplicabilidade atual do conceito de organização criminosa. 

 

RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA adota posicionamento que indica a 

existência, em nosso ordenamento jurídico, de dois conceitos de organização 

criminosa: aquele estabelecido pela lei nº 12.694/2012, que incidiria 

especificamente para a formação dos juízos colegiados de primeiro grau que a 

mesma lei passou a disciplinar, e o posterior, trazido pela lei nº 12.850/2013, 

aplicado a todas as demais hipóteses de criminalidade organizada.426 Contudo, 

não é possível compactuar com respeitável posicionamento, pois, 

inequivocamente, a lei nº 12.850/2013 possui maior abrangência a respeito da 

mesma matéria, do que decorre a conclusão da revogação tácita do anterior 

conceito de organização criminosa, sem falar da insegurança jurídica que 

certamente haveria com a adoção de duas conceituações normativas para o 

mesmo fenômeno criminal.427 

 

Considerando que o artigo 5º, da Convenção de Palermo (UNTOC – 

United Nations Convention on Transnational Organized Crime), representa um 

mandado de criminalização consubstanciado na obrigação assumida pelo Brasil, 

como Estado-parte, de tipificação da “participação em um grupo criminoso 

organizado”, VLADIMIR ARAS afirma a inadequação do conceito de organização 

criminosa da lei 12.850/2013 com a definição que já tinha sido adotada pelo 

nosso ordenamento jurídico a partir do momento em que aqui entrou em vigor o 

Decreto 5.015/2004 (referente àquela Convenção), uma vez que “a) a UNTOC, as 

normas de UE e a Lei 12.694/2012 exigem apenas três membros para a 

existência de uma organização criminosa, ao passo que a Lei 12.850/2013 exige 

                                                           
426 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Op. cit., p. 403. 

427 Os demais institutos normativos da lei nº 12.694/2012 permanecem intactos. Nesse mesmo 
sentido são os entendimentos de CEZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO 
(Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 37-
40), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (op. cit., p. 479), bem como de ANA LUÍSA ALMEIDA FERRO, FLÁVIO 

CARDOSO PEREIRA e GUSTAVO DOS REIS GAZZOLA (Criminalidade Organizada: comentários à lei 
12.850, de 02 de agosto de 2013. Curitiba: Juruá, 2014, p. 39-40). 
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quatro pessoas”; bem como que “b) a UNTOC, a normativa europeia e a lei 

brasileira de 2012 consideram infração penal grave o crime cuja pena máxima 

seja igual ou superior a quatro anos de prisão, enquanto a Lei 12.850/2013 trata 

como graves apenas os crimes com pena máxima superior a quatro anos de 

reclusão”, concluindo que a melhor alternativa para evitar esse conflito de normas 

teria sido o veto a tal dispositivo da lei nº 12.850, uma vez que ”nenhum prejuízo 

haveria para a conformação e eficácia do tipo penal de associação em 

organização criminosa, que resultaria, em tal cenário, da combinação do art. 2º da 

Lei 12.850/2013 com o art. 2º da Lei 12.694/2012 ou com o art. 2º, a e b, da 

Convenção de Palermo”.428 

 

JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE MARTINS também aponta a 

existência de conflito conceitual de organização criminosa, com enfoque 

específico nas leis 12.694/12 e 12.850/13, e conclui que “o ideal seria uma 

revisão legislativa, alterando o conceito de organização criminosa para aquele 

previsto na Lei 12.694/12, pois em conformidade com a Convenção de 

Palermo”.429 

 

Já EVERTON LUIZ ZANELLA centra sua crítica na linha de corte eleita pelo 

legislador para delimitação dos delitos cujas práticas ocasionam o 

reconhecimento de uma organização criminosa (aqueles com pena máxima acima 

de quatro anos), entendendo que a gravidade dessa associação não decorre 

apenas das infrações penais por ela engendradas, mas também da sua 

estabilidade e estrutura para o cometimento, citando, como exemplo, uma 

associação de pessoas, fortemente aparelhada, para, com habitualidade, fraudar 

o caráter competitivo de licitações (delito tipificado pelo artigo 90, da lei nº 

8.666/1993, que possui pena máxima igual a quatro anos), hipótese que, salvo se 

                                                           
428 ARAS, Vladimir. Ainda sobre o conceito de crime organizado. Boletim IBCCRIM, ano 23, n. 
274, set./2015, p. 10-11). 

429 MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. O conflito conceitual de organização 
criminosa nas Leis nº 12.694/12 e 12.850/13. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 121, fev. 2014, 
disponível em: http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14278&revista_caderno=3, acesso 
em 26.05.2016. 

http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14278&revista_caderno=3
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14278&revista_caderno=3
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os crimes ostentarem caráter transnacional, não se poderia reconhecer a 

presença de uma organização criminosa.430 

 

É certo que uma simples leitura dos textos normativos analisados revela a 

diversidade das conceituações relativas ao tema abordado, contudo, é inequívoco 

que a lei nº 12.850/2013 encampou similar linha de delimitação do conceito de 

organização criminosa no tocante à maioria dos aspectos configurados, ou seja, 

concernentes às considerações estruturais, funcionais e finalísticas, e, em face de 

toda a celeuma já constatada em razão da mora legislativa brasileira para 

disciplinar a matéria, não é razoável aguardar revisão legislativa para a 

aplicabilidade conceitual imprescindível ao enfrentamento das organizações 

criminosas. 

 

No âmbito da legislação estrangeira encontramos positivações que 

igualmente espelham os ditames da Convenção de Palermo, inclusive com 

relação ao número mínimo de integrantes reclamado para o reconhecimento de 

uma organização criminosa. 

 

A respeito da harmonização internacional da matéria, PAULA ANDREA 

RAMIREZ BARBOSA afirma a necessidade da sua concretização nos ordenamentos 

jurídicos dos Estados para o desenvolvimento de políticas e estratégias unificadas 

de persecução e sanção delitiva da criminalidade organizada, e explica que a 

maioria dos ordenamentos e instrumentos internacionais são semelhantes em tal 

disciplina, reconhecendo-a como manifestação criminal conformada por várias 

pessoas e caracterizada pela permanência, ânimo delitivo, organização funcional, 

prática de delitos graves e utilização de meios violentos ou que afetem, de 

maneira grave, bens jurídicos relevantes, para, assim, alcançar êxito em suas 

finalidades.431 

 
                                                           
430 ZANELLA, Everton Luiz. Op. cit., p. 44. 

431 RAMIREZ BARBOSA, Paula Andrea. Nuevas tendencias político-criminales en la lucha contra 
la criminalidad organizada. El modelo de Colombia en este ámbito. In: CALLEGARI, André Luís 
(Org.). Crime Organizado: tipicidade – política criminal – investigação e processo: Brasil, Espanha 
e Colômbia. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 63-104, p. 69-70. 
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O Código Penal da Espanha (Lei Orgânica 10/1995, de 23 de novembro), 

em seu Livro II, que trata dos delitos e suas penas, no Título XXII, dos delitos 

contra a ordem pública, no Capítulo VI, das organizações e grupos criminosos, 

inserido pela Lei Orgânica 5/2010, de 22 de junho, disciplina a respeito das 

organizações criminosas nos artigos 570 bis, 570 ter e 570 quáter. O artigo 570, 

1, bis estabelece que, para efeitos daquele Código, entende-se por organização 

criminosa o agrupamento formado por mais de duas pessoas432 com caráter 

estável ou por tempo indefinido, em que, de maneira concertada e coordenada, 

repartam-se diversas tarefas ou funções com o fim de cometer delitos.433 

 

Em Portugal, o Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 

de setembro, no Título IV (“Dos crimes contra a vida em sociedade”), Capítulo V 

(“Dos crimes contra a ordem e a tranquilidade públicas”), Seção II (“Dos crimes 

contra a paz pública”), tipifica, no artigo 299, a “associação criminosa”, referindo-
                                                           
432 Confirmando que a lei nº 12.850/2013, ao prever número mínimo de quatro integrantes, não 
seguiu a tendência internacional relativa à positivação dos requisitos mínimos de uma organização 
criminosa. Porém, ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH entendem que 
essa previsão quantitativa das legislações estrangeiras não possibilita a estruturação de uma 
organização, uma vez que “três pessoas reunidas estão mais próximas a uma microempresa do 
que uma organização criminal”; e lembram, antes do advento da lei nº 12.850/2013, que o número 
mínimo exigido para o delito menor do artigo 288, do Código Penal, eram quatro pessoas (op. cit., 
p. 103), crítica que não mais subsiste exatamente em decorrência da vigência dessa lei, que 
modificou esse tipo penal, reduzindo para três o número exigido para sua conformação típica. Em 
sentido contrário, ANA LUIZA ALMEIDA FERRO, FLÁVIO CARDOSO PEREIRA e GUSTAVO DOS REIS 

GAZZOLA entendem que a quantificação humana da definição de organização criminosa da lei nº 
12.850/2013 representou retrocesso em relação à conceituação da lei nº 12.694/2012, uma vez 
que o número de três já ensejaria o reconhecimento de uma associação, “inclusive a do crime 
organizado, com especificação e divisão de tarefas em prol de um escopo ilícito comum, como 
atestam diversos tipos penais associativos consagrados na legislação estrangeira e internacional, 
motivo pelo qual excluímos o quarto, superado critério adotado pelo art. 288, caput, do Código 
Penal pátrio, na redação anterior à Lei 12.850/13” (FERRO, Ana Luiza Almeida et. al.. Op. cit., p. 
41). 

433 “Capítulo VI De las organizaciones y grupos criminales. 
Artículo 570 bis 1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una 
organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla 
tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis 
años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte 
de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados 
con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y 
con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos. 
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más 
de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 
coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.” (disponível no 
sítio “Gobierno de España, Ministerio de La Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”, em https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1995-25444, acesso em  08.11.2017). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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se, indistintamente, a grupo, organização ou associação delituosa “quando esteja 

em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas, actuando concertadamente 

durante um certo período de tempo”.434 

 

Em razão dos históricos fatos acima analisados (item 2.2) concernentes 

ao fenômeno mafioso, o início da sistematização legislativa do trato da 

criminalizada organizada na Itália foi anterior à Convenção de Palermo. O Código 

Penal italiano, em seu livro segundo, no título V (“Dei delitti contro l´ordine 

pubblico”), trata da matéria em dois artigos.435 

                                                           
434 “Artigo 299.º Associação criminosa. 
1 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja 
dirigida à prática de um ou mais crimes é punido com pena de prisão de um a cinco anos. 
2 - Na mesma pena incorre quem fizer parte de tais grupos, organizações ou associações ou 
quem os apoiar, nomeadamente fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, guarda ou 
locais para as reuniões, ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos. 
3 - Quem chefiar ou dirigir os grupos, organizações ou associações referidos nos números 
anteriores é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 
4 - As penas referidas podem ser especialmente atenuadas ou não ter lugar a punição se o agente 
impedir ou se esforçar seriamente por impedir a continuação dos grupos, organizações ou 
associações, ou comunicar à autoridade a sua existência de modo a esta poder evitar a prática de 
crimes. 
5 - Para os efeitos do presente artigo, considera-se que existe grupo, organização ou associação 
quando esteja em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas, actuando concertadamente 
durante um certo período de tempo.” (disponível no sítio “DRE – Diário da República Eletrônico”, 
disponível em https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/105737277/201701182138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WA
R_drefrontofficeportlet_rp=indice, acesso em 08.11.2017). De acordo com PAULO PINTO DE 

ALBUQUERQUE, o crime de organização criminosa previsto no artigo 299.º decore do “modelo 
unitário alemão, por contraposição ao modelo diferenciador austríaco, de acordo com o qual se 
distingue a “associação criminosa” (kriminelle Vereinigung), punida pelo § 278.º do StGB 
austríaco, e a “organização criminosa” (kriminelle Organisation), punida pelo § 278.º-a do mesmo 
código. O StGB suíço também seguiu o modelo alemão no art. 260 ter, introduzido pela Lei federal 
de 18.03.1994” (ALBUQUERQUE, Paulo Pinto. O crime de organização criminosa no Código 
Penal português. Boletim IBCCRIM, ano 25, n. 292, p. 6-8, mar./2017, p. 6). 

435 “Articolo n.416 Associazione per delinquere. 
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che 
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da tre a sette anni. 
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da 
cinque a quindici anni1. 
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 
602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, 
n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105737277/201701182138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105737277/201701182138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105737277/201701182138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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O artigo 416 tipifica o delito de “associação para delinquir”, estabelecendo 

que, quando três ou mais pessoas se associam com o escopo de cometerem 

mais delitos, aqueles que promovem ou constituem ou organizam a associação 

são punidos, somente em razão disso, com reclusão de três a sete anos; e, 

apenas pelo fato de participar da associação, a pena é de reclusão de um a cinco 

anos. 

 

O artigo 416 bis trata da “associação de tipo mafioso” e incorpora, nos 

elementos típicos, contornos do fenômeno mafioso, ao estabelecer que a 

associação de tipo mafioso, formada por três ou mais pessoas, caracteriza-se 

pelo emprego da força de intimidação decorrente do vínculo associativo, da 

                                                                                                                                                                                
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un 
minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in 
danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni 
nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo 
comma 3. 

Articolo n.416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con 
la reclusione da dieci a quindici anni. 
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da dodici a diciotto anni. 
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il 
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi 
previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 
tenute in luogo di deposito. 
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei 
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l'impiego. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 
tipo mafioso.” (disponível no sítio da “Procura Generale della Repubblica presso la Corte d´Appello 
di Trento, Ministero della Giustizia”, em  
http://www.procuragenerale.trento.it/attachments/article/31/cp.pdf, acesso em 08.11.2017). 

http://www.procuragenerale.trento.it/attachments/article/31/cp.pdf
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condição de subordinação e da “omertà” que deriva da prática de delitos, a fim de 

captar, de modo direto ou indireto, a gestão ou, de qualquer forma, o controle da 

atividade econômica, de concessões, de permissões, contratos e serviços 

públicos, ou para alcançar lucros ou vantagens injustas para si ou para outros, ou 

para o fim de impedir ou obstaculizar o livre exercício do voto ou para prover 

votos a si mesmo ou a outros durante as eleições. Está claro, ainda, na parte final 

do artigo, que suas disposições se aplicam à tradicionais máfias Camorra e 

‘Ndrangheta e às outras associações, ainda que localmente denominadas, ou 

estrangeiras, que, valendo-se da força de intimidação decorrente do vínculo 

associativo, persigam os objetivos correspondentes aos da associação de tipo 

mafioso. Nesse caso, a pena daquele que promove, dirige ou organiza a 

associação é de reclusão de doze a dezoito anos, e daquele que dela participa é 

de reclusão de dez a quinze anos.436 

 

Saindo do continente europeu, encontramos, nas Américas437, outras 

materializações normativas a respeito da conceituação de organização criminosa. 

                                                           
436 A respeito dos tipos penais de associação da legislação italiana, MARCELO BATLOUNI MENDRONI, 
com correção, explica que, “no caso do sistema penal italiano, depois da expressa previsão no 
Código Penal do crime de “associação para delinquir”, no artigo 416, caput (do qual supõe-se 
tenha o Brasil copiado ou seguido), criou-se uma definição no artigo 416-bis do Código Penal, que 
contempla o crime de “associação de tipo mafioso”, mas que certamente não exaure todas as 
formas de organizações criminosas, mesmo as constatadas como existentes na Itália, 
restringindo-se, entretanto, ao que diz respeito às figuras de organizações criminosas (mafiosas) 
mais importantes. Observe-se, a esse propósito, que, embora alguns tenham assumido a definição 
de “máfia” como gênero de “organização criminosa”, elas são de fato apenas uma espécie. As 
máfias, tal como concebidas, têm características, mas nem de longe podem abranger todas as 
formas de criminalidade organizada. Note-se que o termo legal especifica: “Associação de tipo 
mafioso”, e que está muito distante de dizer “Formação de organização criminosa”, e cita decisão 
do Tribunal de Cassação da Itália nesse sentido: “la sussistenza del delito di associazione per 
delinquere di stampo mafioso può essere desunta pure “dalla causale dei comportamenti 
delittuosi (reati-fine)” C. 6-4-95, Primavera, C. pen. 96,3307” (op. cit., p. 7-8 – grifo original). 

437 Com relação ao Canadá, MAIRA Y. DUQUE explica que “el Código Penal Canadiense concibe el 
crimen organizado como “grupo organizado integrado por tres o más personas, dentro o fuera de 
Canadá, y, que tiene como uno de sus principales propósitos o principales actividades la 
facilitación o comisión de una o más serias ofensas, de tal manera que su comisión representa 
directa o indirectamente un beneficio material, incluido un beneficio financiero para el grupo o para 
cualquiera de las personas que constituyen el grupo” (DUQUE, Maira Y. Crimen organizado 
transnacional: un desafío global. Las políticas canadienses como marco de referencia a las 
políticas venezolanas contra la delincuencia organizada transnacional desde 1999. Relación 
Criminológica. Universidad de Carabobo, Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones Penales 
y Criminológicas. Valencia: Venezuela, 21 (2009), p. 34-60. Disponível em 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim21/art02.pdf, acesso em 08.11.2017, p. 40). E, 
quanto aos Estados Unidos da América, MAYRA DUQUE RAMÍREZ leciona: “En Estados Unidos de 
América, por intermedio de la Ley Racketted Influenced and Corrups Organizations Estatute 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim21/art02.pdf
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Na Costa Rica, a Lei nº 8.754, de 24 de julho de 2009, “Ley contra la 

delincuencia organizada”, define criminalidade organizada como um grupo 

estruturado, de duas ou mais pessoas, que exista durante certo tempo e atue de 

forma concertada com o propósito de cometer um ou mais delitos graves (aquele 

que, dentro do seu alcance de penas, possa ser sancionado com prisão de quatro 

anos ou mais).438 

 

E, na Venezuela, a “Ley orgánica contra la delincuencia organizada y 

financiamiento al terrorismo” define, em seu artigo 4º, “delincuencia organizada” 

tanto a ação ou a omissão de três ou mais pessoas associadas por certo tempo 

com a intenção de cometer os delitos estabelecidos naquela lei e obter, direta ou 

indiretamente, um benefício econômico ou de qualquer índole para sí ou para 

terceiros, como a atividade realizada por uma só pessoa atuando como órgão de 

                                                                                                                                                                                
(RICO) el crimen organizado es “toda estructura y composición organizacional que se desenvuelve 
a través de actividades primarias delictivas vinculadas y vinculantes donde existe una alta 
probabilidad de continuidad futura de la actividad delictiva” (RAMÍREZ, Mayra Duque. Crimen 
organizado transnacional: un desafío global. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, 2007. Disponível em 
http://cdsa.aacademica.org/000-066/228.pdf, acesso em 09.11.2017, p. 9). E complementa 
EDUARDO ARAÚJO SILVA que, “Nos Estados Unidos da América, apesar da tutela legal do organized 
crime, seu conceito é buscado no estatuto RICO (Racketeering Influenced & Corrupt 
Organizations), que delimita um núcleo de seu âmbito de aplicação, através de uma lista de 
infrações penais já definidas na lei, vinculadas geralmente à criminalidade organizada, como é o 
caso do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, exigindo, de outro lado, a configuração de 
elementos que dê à conduta apurada um perfil organizado, tais como: repetição e continuidade, 
conexões reveladoras de padrões de conduta, realização por um grupo de pessoas que repartem 
o mesmo objetivo e utilização de violência ou intimidação para a obtenção de vantagens ilegais” 
(Organização Criminosa, p. 19). 

438 “ARTÍCULO 1.- Interpretación y aplicación 
Entiéndese por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves. 
Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará, exclusivamente, a las investigaciones y los 
procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada nacional y 
transnacional. Para todo lo no regulado por esta Ley se aplicarán el Código Penal, Ley N.º 4573; el 
Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, y otras leyes concordantes. 
Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser 
sancionado con prisión de cuatro años o más.” (disponível no sítio da “Defensa Pública” da 
República de Costa Rica, em http://www.poder-
judicial.go.cr/defensapublica/index.php/component/phocadownload/file/238-ley-contra-la-
delincuencia-organizada-8754, acesso em 09.11.2017). 

http://cdsa.aacademica.org/000-066/228.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/component/phocadownload/file/238-ley-contra-la-delincuencia-organizada-8754
http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/component/phocadownload/file/238-ley-contra-la-delincuencia-organizada-8754
http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/component/phocadownload/file/238-ley-contra-la-delincuencia-organizada-8754
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uma pessoa jurídica ou associativa, com a intenção de cometer os delitos 

estabelecidos por aquela lei.439 

 

Conclui-se, portanto, que a lei nº 12.850/2013, ainda que tardiamente, 

cumpriu um dos ditames que o Brasil se obrigou ao assinar a Convenção de 

Palermo, harmonizando, com poucas disparidades, a conceituação de 

organização criminosa com o entendimento externado em legislações 

internacionais. 

 

 

4.1.3. O crime de “participar ou integrar organização criminosa”. 
 

Aqui no Brasil, conforme já salientado, além da positivação dos requisitos 

mínimos reclamados para o reconhecimento de uma organização criminosa, o 

legislador optou pela criação de uma nova espécie de delito associativo, 

específico para o contexto da criminalidade organizada. Assim, no artigo 2º, 

caput, da lei 12.850/2013, por meio de um tipo misto alternativo, incriminou as 

condutas de promoção, constituição, financiamento e integração, pessoalmente 

ou por interposta pessoa, de organização criminosa, sancionando com pena de 

reclusão de três a oito anos, e multa, sem prejuízo das sanções correspondentes 

às demais infrações penais praticadas. 

 

ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES, apoiando-se na disposição 

constitucional do artigo 5º, § 3º, trazido pela emenda constitucional nº 45, ou seja, 

no reconhecimento de que os tratados e as convenções internacionais sobre 

direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 

                                                           
439 “Definiciones 
Artículo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por: (...) 
9. Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto 
tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, 
se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como 
órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en 
esta Ley.” (disponível em http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=90285, 
acesso em 08.11.2017). 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=90285
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às emendas constitucionais, reconhece, com relação à previsão contida no artigo 

5º, da Convenção de Palermo,440 a existência de um imperativo legal, decorrente 

de comando (ao menos implícito) contido na Constituição, destinado à definição e 

proteção jurídico-penal suficiente dos crimes praticados por organizações 

criminosas, e afirma que tal ordem foi cumprida com a vigência da lei nº 

12.850/2013.441 

 

Analisando a estrutura típica desse delito, que, para concreta eficácia 

reclama a complementação do seu preceito incriminador com a conceituação de 

organização criminosa adotada no artigo anterior, conclui-se subsumirem-se nele 

os elementos típicos do delito do artigo 288, do Código Penal. Assim, a análise da 

responsabilização criminal do integrante e do colaborador do Primeiro Comando 

da Capital demanda a exata percepção das peculiaridades de cada uma dessas 

espécies de infração penal associativa. 

 

Porém, a distinção entre tais modalidades típicas não é tarefa simples, 

uma vez que, como salientado, possuem identidade dos elementos 

configuradores dos tipos penais, afinal, da mesma forma que para a associação 

                                                           
440 O artigo 1º, do decreto nº 5.015/2004, determina que a “Convenção das Nações Unidas contra 
o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York, em 15 de novembro de 2000, apensa 
por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém”, 
e, o artigo 5º, da referida Convenção, estabelece: 

“Artigo 5º Criminalização da participação em um grupo criminoso organizado. 
1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para 
caracterizar como infração penal, quando praticado intencionalmente: 
a) Um dos atos seguintes, ou ambos, enquanto infrações penais distintas das que impliquem 
a tentativa ou a consumação da atividade criminosa: 
i) O entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave, com 
uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de um benefício econômico ou 
outro benefício material e, quando assim prescrever o direito interno, envolvendo um ato praticado 
por um dos participantes para concretizar o que foi acordado ou envolvendo a participação de um 
grupo criminoso organizado; 
ii) A conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral 
de um grupo criminoso organizado, ou a sua intenção de cometer as infrações em questão, 
participe ativamente em: 
a. Atividades ilícitas do grupo criminoso organizado; 
b. Outras atividades do grupo criminoso organizado, sabendo que a sua participação 
contribuirá para a finalidade criminosa acima referida; 
b) O Ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de uma infração 
grave que envolva a participação de um grupo criminoso organizado.” 

441 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Op. cit., p. 63. 
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criminosa (artigo 288, do Código Penal), também se exige, para a organização 

criminosa (artigo 2º, da lei 12.850/2013), o agrupamento (associação) de pessoas 

e a finalidade do cometimento de crimes. 

 

Possuem, também, o mesmo desiderato protetivo penal, qual seja, a 

tutela estatal em decorrência das ações ilícitas dos agrupamentos de pessoas. 

Porém, nesse âmbito do bem jurídico tutelado é identificada divergência de 

posicionamentos doutrinários. 

 

A respeito do bem jurídico tutelado pelo delito de associação criminosa 

(artigo 288, do Código Penal) ou pelo crime de organização criminosa (artigo 2º, 

caput, lei 12.850/2013), parcela considerável da doutrina afirma ser 

metaindividual, representado pela “paz pública”, a “ordem pública” ou a 

“segurança interior”,442 valendo destacar que, em nosso Código Penal, o artigo 

                                                           
442 PRADO, Luiz Regis, Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial: volume 8: direito penal 
econômico, p. 477; MEDRONI, Marcelo Batlouni, op. cit., p. 12; SILVA, Eduardo Araújo da, 
Organizações Criminosas, p. 28; FERRO, Ana Luiza Almeida, PEREIRA, Flávio Cardoso, 
GAZZOLA, Gustavo dos Reis, op. cit., p. 48; LIMA, Renato Brasileiro de, op. cit., p. 482; CUNHA, 
Rogério Sanches, PINTO, Ronaldo Batista, Crime Organizado: comentários à nova lei sobre o 
crime organizado – lei nº 12.850/2013, 2. ed., Salvador: JusPodivm, 2014, p. 17; NUCCI, 
Guilherme de Souza, Organização Criminosa: comentários à lei 12.850, de 02 de agosto de 2013, 
1. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 19; GRECO FILHO, Vicente, op. cit., p.  17, que 
ainda assegura a lesão a outros bens jurídicos, como “a administração da justiça, porque o crime 
organizado essencialmente a desafia o Estado Democrático de Direito porque a organização 
criminosa institui uma estrutura normativa paralela (há organizações com Estatuto que vem a ser 
verdadeira Constituição) e, também, o crime de organização participa da natureza dos crimes por 
ela visados porque constituem mecanismo para sua implementação e incrementação”. Já CEZAR 

ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO, ainda que reforçando a natureza transindividual, 
afirmam que o bem jurídico pelo tipo penal “participar em organização criminosa” é o “sentimento 
coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção jurídica, que, em tese veem-se 
atingidos pela conduta de organizar-se associativamente para obter vantagem de qualquer 
natureza mediante a prática de crimes” (itálico original – BITENCOURT, Cezar Roberto, BUSATO, 
Paulo César, op. cit., p. 50). Em sentido oposto, RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA (Do atual 
desvirtuamento da imputação do crime de quadrilha ou bando na realidade brasileira. In: 
BADARÓ, Gustavo Henrique (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais – volume 
V. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 475-486), ao analisar o crime de quadrilha ou 
bando, lembra que no preâmbulo da Constituição brasileira há previsões a respeito da paz pública 
e que “em que pese a discordância de muitos, a paz pública veste-se, a princípio, com amparo 
constitucional” (p. 484), e demonstra preocupação com a opção legislativa de punição ex ante, 
com a adoção de um contentamento com um mero perigo hipotético para a consumação de tal 
delito, “onde o legislador toma o papel do julgador, na medida em que ele é que acaba por 
determinar a incriminação, não restando papel avaliativo algum ao juiz” (p. 484); assim, não 
concordando com a abolição do antigo tipo penal de quadrilha ou bando, defende uma 
modificação de sua compreensão: “nota-se que, em sendo a paz pública um bem jurídico coletivo, 
justificar-se-ia a ideia de antecipação da tutela penal, vertida em termos de perigo abstrato. Aliás, 
isso já o defendia, como se disse, Mello Freire. O que se faz necessário é uma determinada 
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288 localiza-se no Título IX, “dos crimes contra a paz pública”. Identifica-se, nesse 

contexto, o caráter protetivo penal em face da insegurança coletiva gerada pela 

associação de três ou mais pessoas para a prática de ilícitos penais.443 

 

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS afirma que a razão de ser político-criminal do 

delito de associação criminosa refere-se “à perigosidade acrescida que para a 

generalidade dos bens jurídicos penalmente relevantes resulta logo da existência 

de toda e qualquer associação criminosa”, e reconhece a paz pública como o bem 

jurídico a ser tutelado, identificada como as “expectativas sociais de uma vida livre 

da especial perigosidade de organizações que tenham por escopo o cometimento 

de crimes”. Nesse caso, afirma que a tutela penal seria antecipada para um 

estágio prévio no qual a segurança e a tranquilidade públicas ainda não foram 

efetivamente lesadas, porém, já se reconhece um especial perigo de perturbação 

à paz pública que a justifica a intervenção criminal.444 

 

Posição minoritária da doutrina considera como bem jurídico passível de 

tutela em face da formação de agrupamentos ilícitos de pessoas a proteção do 

exercício do direito fundamental de associação, que seria o elemento essencial de 

                                                                                                                                                                                
avaliação de como, e de que forma, uma determinada associação vem a turbar a paz pública. 
Esse o desvalor potencial do resultado a ser avaliado” (p. 485). Ademais, ANTÔNIO SÉRGIO ALTIERI 

DE MORAES PITOMBO (Organização Criminosa: nova perspectiva do tipo legal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009), em obra escrita antes do advento da lei 12.850/2013, lançando críticas à 
tentativa de tipificação de organização criminosa a partir da definição de quadrilha ou bando e à 
reiteração da adoção do perigo abstrato nas condenações judiciais, que ocasionaria a 
responsabilização penal objetiva, refuta a existência de bem jurídico apto a ensejar tal 
criminalização autônoma, e propõe a admissão do tratamento do problema no âmbito circunscrito 
do concurso de pessoas, com a inserção de uma causa de aumento de pena no artigo 29, do 
Código Penal (no prefácio dessa obra, nas fls. 9-22, RENÉ ARIEL DOTTI expressamente encampou 
tal posicionamento doutrinário, tendo o manifestado também no artigo “A organização criminosa é 
uma forma qualificada do concurso de pessoas”, do Boletim IBCCRIM (ano 17, n. 198, p. 6-8, 
maio/2009). E ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH, com base na lição de 
MANUEL CANCIO MELIÁ, veem com preocupação a eleição da segurança pública ou da ordem 
estatal como bem jurídico autônomo de um delito de crime organizado, pelo fato de essas 
expressões serem muito indeterminadas, o que propicia a implementação de uma criminalização 
ilimitada (op. cit., p. 97). 

443 Conclusão alcançada em anterior oportunidade: SANTA TERRA JUNIOR, João, Apontamentos 
a respeito da persecução criminal no contexto da fraude fiscal estruturada, p. 555.  

444 DIAS, Jorge de Figueiredo. Op. cit., p. 16. E reforça: “Insisto: a mera existência de associações 
criminosas, ligada à dinâmica que lhes é inerente, põe em causa a paz que a ordem jurídica visa 
criar nos seus destinatários e a crença na manutenção daquela paz a que os cidadãos têm direito, 
substituindo-os por um nocivo sentimento de receio generalizado e de medo do crime” (idem, 
ibidem). 
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tal espécie de delito. Nesse sentido é a lição de MANUEL CANCIO MELIÁ.445 Porém, 

LUIZ REGIS PRADO critica tal conclusão afirmando que não se trata de mero abuso 

do direito de associação a criação e a existência de uma organização criminosa, 

uma vez que tal direito “evidentemente não compreende a associação ilícita”, já 

que “não existiu desde o início e, logo, não poderia ser objeto de qualquer 

abuso”.446 

 

Ademais, como explanado em trabalho anterior,447 há, ainda, outra 

vertente de estudo, amparada pelas lições de HELOÍSA ESTELLITA e LUÍS GRECO448 

que, por entenderem que não há como lesar autonomamente a “paz pública” sem 

que, simultaneamente, seja afetado outro bem jurídico, não reconhecem nela um 

objeto coletivo específico passível de tutela penal. Não deixam, contudo, de 

indicar a possibilidade de responsabilização penal nesse contexto, uma vez que 

compreendem serem os tipos de associação uma antecipação da punibilidade 

justificada na especial periculosidade449 dos grupos criminosos, correspondendo, 

assim, a bens jurídicos tuteláveis somente aqueles que poderão vir a ser 

lesionados pelos delitos-fim da associação.450 Contudo, mesmo para esse 

                                                           
445 CANCIO MELIÁ, Manuel. El injusto de los delitos de organización: peligro y significado. In: 
CALLEGARI, André Luís (Org.). Crime organizado: tipicidade – política criminal – investigação e 
processo: Brasil, Espanha e Colômbia. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 25-62. 

446 PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial: volume 8: direito penal 
econômico, p. 477. Essa conclusão de LUIZ REGIS PRADO reforça o raciocínio empregado no 
Capítulo 3, que culminou na conclusão de que as diversas práticas ilícitas perpetradas em nome 
do Primeiro Comando da Capital afastam dele a proteção constitucional relativa ao direito de 
associação. 

447 SANTA TERRA JUNIOR, João. Apontamentos a respeito da persecução criminal no contexto 
da fraude fiscal estruturada, p. 555-556. 

448 ESTELLITA, Heloísa; GRECO, Luís. Empresa, Quadrilha (art. 288 do CP) e Organização 
Criminosa: uma análise sob a luz do bem jurídico tutelado. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (Org.). 
Direito penal e processual penal: leis penais especiais – volume V. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 505-520. 

449 No intuito de justificar a responsabilidade criminal como crime autônomo, para essa corrente 
doutrinária, a periculosidade do crime associativo deve ser mais latente e intensa do que aquela 
revelada pelo mero concurso de pessoas destinado à prática dos delitos-fim. 

450 “Concretamente: a paz pública e qualquer das noções assemelhadas só podem ser atingidas 
por um comportamento que, ao mesmo tempo, coloque em perigo, ao menos abstrato, outros 
bens como a vida, a integridade física, a propriedade, a existência ou o funcionamento do Estado. 
Isso significa que um comportamento que afete os bens coletivos propostos pela opinião 
dominante não tem qualquer conteúdo de desvalor adicional em comparação a um 
comportamento que já afete os bens que acabamos de mencionar. A menção ao bem coletivo é, 



252 

 

posicionamento jurídico-científico, o delito de associação criminosa permanecerá 

intacto, autônomo em face dos crimes específicos perpetrados pelo agrupamento 

de pessoas: 

 

Um esclarecimento: entender o delito associativo como uma proteção 
antecipada do bem afetado pelos crimes-fim não significa, contudo, que 
o delito associativo deve ser absorvido no caso de cometimento do 
crime-fim. Isso porque o perigo que gera o delito associativo não se 
dirige ao bem concreto que o cometimento de um crime-fim lesiona, e 
sim a todos os bens da mesma classe, dos quais em geral é titular um 
número indeterminado de pessoas. Com base em um exemplo: 
membros de um esquadrão da morte composto por cinco pessoas 
matam dois meninos de rua A e B numa chacina. O tipo de homicídio 
incide, porque foi lesionado o bem vida de A e B; e o tipo de associação 
criminosa também incide e não é absorvido, porque o mero fato de se 
associarem mais de três indivíduos em um esquadrão da morte significa 
um perigo não só para a vida de A e B, e sim para um número 
indeterminado de pessoas.451 

 

Independentemente do entendimento seguido a respeito do bem jurídico 

tutelado, não há como afastar a identidade da finalidade existencial criminal dos 

dois tipos penais analisados.452 

 

A diferenciação entre tais delitos associativos demanda, portanto, um 

olhar mais específico quanto aos elementos essenciais dos tipos penais e à 

destinação da tutela penal. 

 

                                                                                                                                                                                
portanto, redundante do ponto de vista normativo. Ela nada acrescenta para a justificação da 
norma penal em questão.” (ESTELLITA, Heloísa; GRECO, Luís. Op. cit., p. 511-512). 

451 ESTELLITA, Heloísa; GRECO, Luís. Op. cit., p. 513. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, ainda que 
considerando que a paz pública como bem jurídico tutelado pelo delito de associação criminosa, 
da mesma forma, alerta para a necessidade de verificação, pelo intérprete da norma, se, “no caso 
submetido à sua apreciação, logo da mera associação de vontades dos agentes resultava sem 
mais um perigo para bens jurídicos protegidos notoriamente maior e diferente daquele que existiria 
se no caso se verificasse simplesmente uma qualquer forma de comparticipação criminosa” e, 
somente se a resposta fosse afirmativa, seria possível considerar integrado o tipo de ilícito da 
associação criminosa (op. cit., p. 16-18). 

452 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS entende desnecessária e inconveniente a construção de um crime 
singular de criminalidade organizada, justificando: “como puro conceito-meio ou conceito 
instrumental, ele deve ligar-se antes de tudo ao crime de associação criminosa, embora com ele 
se não confunda ou a ele se limite, antes tenha de representar um plus, uma exigência adicional 
determinante de consequências jurídicas – substantivas, processuais, jurídico-internacionais – de 
particular intensidade e gravidade” (op. cit., p. 15). 
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Com relação ao aspecto objetivo, os tipos penais atualmente existentes 

(artigo 288, do Código Penal, e artigo 2º, da lei 12.850/2013) demonstram que: o 

número mínimo de integrantes difere, para associação criminosa são três, para a 

organização criminosa, quatro; não há corte limitativo especificando a destinação 

ilícita das condutas dos integrantes de uma associação criminosa, o que se 

constata para a organização criminosa ao exigir, para o seu reconhecimento 

jurídico, que as infrações penais por ela perpetradas possuam nos preceitos 

sancionadores penas máximas superiores a quatro anos, ou sejam de caráter 

transnacional; ademais, o tipo penal da associação criminosa contenta-se com um 

mero ombrear delitivo, um paralelismo de condutas dentro da associação, sem 

demandar tipicamente maiores especificidades para as responsabilidades 

delituosas de cada integrante,453 o que não ocorre com a organização criminosa, 

que possui maior grau de especificidade reclamado para o seu reconhecimento, 

caracterizado pela exigência da identificação, nela, de uma estrutura ordenada na 

associação de pessoas materializada por uma divisão de tarefas, ainda que 

informal;454 por fim, o tipo penal do artigo 2º, da lei 12.850/2013, trouxe nortes 

identificadores da colaboração caracterizadora da participação naquela específica 

associação delituosa denominada organização criminosa, elencando núcleos 

típicos demonstrativos do que considera uma colaboração essencial à 

associação, ao contrário do artigo 288, do Código Penal, que utiliza somente o 

verbo “associar”. 

 

No aspecto finalístico, pode-se afirmar, analisando-se os preceitos 

sancionadores, que o legislador considerou maior potencialidade lesiva na 

configuração estrutural das organizações criminosas. Essa conclusão sustenta-se 

                                                           
453 “A criminalidade que se vale de uma organização simplória, como aquela que se reúne para 
praticar crimes e elege um dos seus membros como líder, constitui algo inerente a qualquer classe 
da codelinquência ou associação delitiva, a qual pode ser adequada à figura típica prevista em 
nosso artigo 288 do CP” (LEMOS JÚNIOR, Arthur Pinto de; OLIVEIRA, Beatriz Lopes de. Op. cit., 
p. 10-11). 

454 Nesse sentido, ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH afirmam que “a 
organização possui um caráter empresarial, de organização e hierarquia similar à de uma empresa 
legalmente constituída, onde cada membro tem suas funções determinadas e deve ser relevante 
para a configuração dos planos elaborados. A formação de quadrilha não guarda toda esta 
expectativa organizacional e normalmente está destinada à prática de delitos comuns.” (op. cit., p. 
108). 
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não apenas pela notória maior probabilidade de um agrupamento de pessoas 

concretizar ofensas aos bens jurídicos (se comparado com ações individuais), 

mas também pela maior potencialidade lesiva revelada pelo claro e lógico maior 

obstáculo ao Estado para o exercício de seu papel protetivo por meio da 

aplicação do Direito penal, em face da inequívoca amplificação da dificuldade de 

penetração nas suas entranhas para conhecimento dos fatos reveladores dos 

modi operandi e dos reais autores e líderes, exatamente em razão da estrutura 

macroscópica de uma organização criminosa, caracterizada por: (i) uma atuação 

multiterritorial (por vezes global), (ii) empreendida sobre engrenagens 

multifacetadas e de complexo gerenciamento técnico, (iii) muitas vezes 

respaldado na ocultação das condutas ilícitas pelo exercício rotineiro de 

atividades empresariais lícitas, (iv) dotadas de recursos gigantescos similares a 

“estados paralelos”, (v) funcionalmente dedicadas a infrações penais de naturezas 

distintas (desde delitos empreendidos com violência ou grave ameaça até outros 

mais engendrados como falsidades ideológicas, com a criação de empresas de 

“fachada”, cooptação de agentes públicos por meio de corrupções ativas, 

infiltrações em órgãos da Administração Pública com os tráficos de influência, até 

a final incorporação de todo o capital ilícito auferido com as práticas anteriores por 

meio das lavagens de dinheiro) e (vi) destinadas ao alcance de vantagens a 

qualquer custo. 

 

Em face de todo o exposto, portanto, é possível afirmar, 

comparativamente, que a ilicitude das ações do Primeiro Comando da Capital 

transborda os elementos representativos da sua subsunção típica a uma mera 

associação criminosa, uma vez que inequivocamente há fatores de 

reconhecimento de maior potencialidade lesiva, como já demonstrado nos 

capítulos anteriores e repisado no próximo item. 

 

 

4.2. O Primeiro Comando da Capital como organização criminosa armada. 
 

Como acima pontuado, considerando as peculiares características da 

pesquisa necessária ao acesso às informações demonstrativas da origem do 
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Primeiro Comando da Capital, constatou-se não ser ela afirmada, com exatidão, 

nos estudos específicos acessados. A explicação para tal imprecisão decorre de 

diversos fatores, sendo o principal a dificuldade de acesso aos exatos fatos 

emanados do interior do sistema prisional ocorridos nas décadas passadas. Em 

paralelo, o aspecto multifacetado dos elementos sociais, políticos e 

organizacionais invocados como motivadores do surgimento do PCC e a sua 

persistência em período posterior a aquele da sua aclamada criação, dificultam o 

exato alcance das razões da sua fundação. 

 

Não obstante, documentos apreendidos na última década em 

investigações direcionadas ao combate das ações delituosas do PCC, indicam 

seu nascimento “formal” no dia 31 de agosto de 1993, no Anexo da Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté-SP, como uma possível resposta às péssimas 

condições existentes no ambiente prisional da época. Esse posicionamento 

também que ecoa, de forma majoritária, nos escritos jornalísticos e sociológicos 

do tema:  

 

Tudo indica que a organização nasceu de uma resistência aos maus-
tratos, como uma forma de proteção contra as arbitrariedades 
cometidas por agentes penitenciários e mesmo contra a dureza do 
regime disciplinar imposto pela direção do estabelecimento 
penitenciário.455 

 

Ocorre que a análise dos fatos ocorridos no interior do ambiente prisional 

posteriores ao ano de 1993 indicaram que as razões do agrupamento de pessoas 

atrás de uma sigla (P.C.C.) não se resumiram aos alegados ideais, e que as 

razões iniciais destinavam-se, também, à construção de um planejamento de 

controle e comando,456 materializados, inicialmente, na subjugação de toda a 

massa carcerária paulista, o que se concretizou com a hegemonia do Primeiro 

                                                           
455 ADORNO, Sérgio; SALLA, Fernando. Op. cit., p. 25, nota 3. 

456 “Comando” corresponde a uma das palavras empregadas na autodenominação do Primeiro 
Comando da Capital. 
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Comando da Capital na quase totalidade dos presídios e nas ações destinadas ao 

monopólio da criminalidade, em especial do narcotráfico.457 

 

BEATRIZ RIZZO CASTANHEIRA, antes da vigência das leis federais que 

trouxeram, em 2012 e em 2013, normatizações a respeito de organização 

criminosa, elencava características para o crime organizado tradicional facilmente 

identificadas na estrutura humana e funcional do Primeiro Comando da Capital: 

grupo de pessoas voltadas para atividades ilícitas e clandestinas (tráfico de 

drogas e armas, homicídios, roubos etc.); presença de hierarquia própria 

(representada, por exemplo, pelas “sintonias” do PCC); capacidade de 

planejamento de lucros; atividades baseadas no uso de violência e da 

intimidação; venda de mercadorias (entorpecentes, principalmente) ou serviços 

ilícitos como fonte de lucros, destinados a um sistema de clientela, protegido por 

setores do Estado (proteção policial); imposição da lei do silêncio aos membros 

ou pessoas próximas; e, por fim, o controle pela força de determinada porção de 

território.458 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA afirma que o Primeiro Comando da Capital 

corresponde a uma organização criminosa diversificada espalhada por vários 

Estados, que, além de patrocinar rebeliões e resgates de presos, atua em roubos 

a bancos e a carros de transporte de valores, extorsões de familiares de pessoas 

presas, extorsão mediante sequestro e tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes, com conexões internacionais. Reforça seu argumento com 

indicação do relatório anual sobre a situação das drogas no mundo, relativo ao 

ano de 2008, do Departamento de Estado dos EUA, no qual constou: 

 

                                                           
457 “Aos poucos, os chefões do crime, transformados por eles mesmos em justiceiros e, ao mesmo 
tempo, em julgadores e carrascos, foram percebendo que se a opção preferencial de vida era 
essa, que se o mercado das drogas era um dos mais rentáveis do mundo – e que a este era 
possível incorporar o não menos lucrativo mercado de armas –, seria perfeitamente possível 
compor uma organização, ou organizações, com recrutamento, formação e legislação próprias, e 
aos poucos ir montando os alicerces das forças de um tipo de crime nunca visto antes no Brasil.” 
(SOUZA, Percival. Op. cit., p. 19/20). 

458 CASTANHEIRA, Beatriz Rizzo. Op. cit., p. 106-107. 
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‘As autoridades brasileiras constataram envolvimento crescente do 
PCC, em São Paulo, e do CV, no Rio de Janeiro, em tráfico de armas e 
narcóticos. Essas gangues criminosas têm uma presença internacional 
cada vez maior em lugares como Bolívia, Paraguai e possivelmente 
Portugal, bem como elos internacionais crescentes com traficantes 
colombianos e mexicanos’ 
<http://www.state.gov/p/rls/nrcrpt/2009/index.htm>.459 

 

Com o incremento das investigações a respeito das ações do Primeiro 

Comando da Capital foram sendo revelados dados que demonstraram que esses 

ideais de controle e hegemonia não estavam restritos ao solo paulista, tendo se 

alastrado por todo o nosso país. 

 

Consta, nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara 

dos Deputados a respeito do tráfico de armas, depoimento datado de 17 de maio 

de 2005 (documento nº 0587A/05), de José Márcio Felício dos Santos, o 

“Geleião”, um dos iniciais líderes do Primeiro Comando da Capital, no qual 

revelou, há mais de dez anos, as ramificações do PCC fora do nosso Estado. 

Afirmou que, na década anterior, foi concretizada uma aproximação com as 

facções criminosas do Rio de Janeiro, contatos mantidos por ele no âmbito do 

Terceiro Comando (TC), e por outro líder, o César Augusto Roriz da Silva, o 

“Cesinha” (já falecido), no seio do Comando Vermelho (CV), oportunidade em que 

haviam sido transferidos para presídio carioca (Bangu 1); que dessa aproximação 

foi firmado um pacto de atuação criminosa conjunta, rompido em razão de o PCC 

não ter aderido à onda de ataques públicos orquestrada pelo CV, tendo sido 

mantidas “relações de amizade” e de negócios relativos ao tráfico de drogas e 

armas. Assegurou que o PCC estava plantado no Estado do Paraná sob a sigla 

P.C.P., Primeiro Comando do Paraná, com a mesma filosofia das lideranças 

paulistas. 

 

Depois desse trabalho parlamentar e, principalmente, após a maior 

rebelião prisional do sistema penitenciário, ocorrida no ano de 2006, as 

investigações concernentes ao Primeiro Comando da Capital pulverizaram-se não 

                                                           
459 SILVA, Eduardo Araujo da. Crime Organizado: Procedimento Probatório. 2. ed.. São Paulo: 
Atlas, 2009, nota 25, p. 12. 
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apenas por meio de inquéritos policiais, mas também de procedimentos 

investigatórios criminais dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado – GAECO – dos Ministérios Públicos Estaduais. Em decorrência 

desses trabalhos dezenas de ações penais já tramitaram e diversas outras 

denúncias vêm sendo aforadas contendo descrição da expansão delituosa do 

PCC. Entre elas, destaca-se trabalho concretizado pelo núcleo de Presidente 

Prudente460 do GAECO Paulista, descritivo da expansão delituosa, humana e 

territorial do PCC, materializado em inicial acusatória por vinte e dois Promotores 

de Justiça, datada de 09 de setembro de 2013, com imputação, a cento e setenta 

e cinco pessoas vinculadas ao Primeiro Comando da Capital, do delito tipificado 

pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com observância das 

disposições contidas no artigo 8º, da lei nº 8.072/90, e na lei nº 9.034/95, em 

razão de, pelo menos a partir de 16 de setembro de 2009, de forma contínua, 

estável e ininterrupta, terem permanecido associados, entre si e com terceiras 

pessoas, em quadrilha armada, para o fim de cometerem crimes em todo o 

Estado de São Paulo, especialmente os de tráfico de drogas, delitos patrimoniais 

e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda e manutenção em depósito, 

transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, além de 

crimes contra a vida de agentes públicos, articulados sob a forma de organização 

criminosa, cujo comando e liderança eram exercidos por meio de ordens 

emanadas do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau.461 

 

Informações encontradas nesse e em diversos trabalhos investigatórios 

criminais, decorrentes de apreensões de documentos, interceptações telefônicas 

                                                           
460 Na região de Presidente Prudente está concentrada a maior parte dos presídios de alta 
segurança do Estado de São Paulo e, em consequência, a custódia das lideranças do Primeiro 
Comando da Capital, razão pela os trabalhos persecutórios empreendidos pelas autoridades 
daquela localidade, no âmbito de tal facção criminosa, destinam-se ao enfrentamento direto à sua 
cúpula. Ademais, a divisão administrativa das polícias civil e militar, bem como dos grupos de 
atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
é similar à estruturação territorial do PCC, seccionado por regiões identificadas pelo código de 
área telefônico “DDD”, do que decorre um afunilamento dos trabalhos em cada região voltado ao 
desenvolvimento de das investigações criminais específicas para os nichos de atuações regionais. 

461 Autos do processo nº 0002529-47.2013.8.26.0483, disponível no sítio do Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo, no campo “consulta de processos”, em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=DFY0D01Y90000&processo.foro=483&uui
dCaptcha=sajcaptcha_25000b5c7eb848999edc578ebd97b3ec, acesso em 11.11.2017. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=DFY0D01Y90000&processo.foro=483&uuidCaptcha=sajcaptcha_25000b5c7eb848999edc578ebd97b3ec
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=DFY0D01Y90000&processo.foro=483&uuidCaptcha=sajcaptcha_25000b5c7eb848999edc578ebd97b3ec


259 

 

e coleta de depoimentos, revelaram que, na época do aforamento daquela 

denúncia, o PCC arregimentava aproximadamente seis mil integrantes no sistema 

penitenciário paulista e em torno de mil e oitocentos em liberdade, e controlava 

cerca de noventa por cento dos estabelecimentos prisionais do Estado de São 

Paulo (os dez por cento restantes compunham-se de unidades prisionais 

destinadas a presos condenados por crimes de natureza sexual, a aqueles que 

não podiam conviver com integrantes do PCC em decorrência de pretéritas rixas 

ou dívidas, e a resquícios de integrantes de facções dizimadas pelo PCC em solo 

penitenciário paulista, como o Terceiro Comando da Capital, TCC, o Amigo dos 

Amigos, ADA, o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, CRBC, a 

Comissão Democrática da Liberdade, CDL, e a Seita Satânica, SS). Aqui, 

portanto, presente o requisito quantitativo humano para o reconhecimento de uma 

organização criminosa: associação de quatro ou mais pessoas (artigo 1º, § 1º, da 

lei nº 12.850/2013). 

 

Porém, para o seu desenvolvimento estrutural e para a expansão das 

suas atividades delituosas, o PCC não contou somente com a perspicácia das 

suas lideranças; foi favorecido, mais uma vez, pelas deficiências estatais, 

representadas pela ausência de forças policiais aparelhadas nos aspectos 

humanos, técnicos e materiais para o efetivo enfrentamento de criminalidade de 

tamanha expressão; pelo inicial desconhecimento estatal do problema, 

transformado em posterior dolosa negação governamental (fomentada pela 

tentativa de esconder as falhas na condução da política penitenciária ao longo de 

anos), do que decorreu a inércia na adoção de medidas preventivas e até mesmo 

repressivas em momento no qual talvez ainda fosse possível a contenção da 

expansão delituosa; pela adoção de equivocadas estratégias públicas (como a 

disseminação da cúpula para diversos presídios, o que possibilitou o fomento das 

bases estruturais do PCC); pela reiteração das omissões estatais na tutela das 

execuções criminais; além da corrupção de agentes públicos, que tanto favoreceu 

o ingresso de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais: 

 

Além do ímpeto e da disposição, tinham uma vantagem adicional: esse 
primado do real era ignorado pelo outro lado, as forças legais, e 
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também por algumas pessoas que se dizem “especialistas” no assunto. 
Chamariam a tudo isso de “crime organizado”, genericamente, e se 
perderiam em divagações pragmaticamente inúteis e estéreis no 
momento de ser avaliada a grande ameaça em potencial. Perceberam 
que, para enfrenta-los, seria preciso uma polícia com alto grau de 
treinamento e informações, e que acordar para a realidade iria demorar, 
diante da incompetência e da omissão associadas. Os criminosos 
fizeram um tipo de estudo ao contrário: analisaram cuidadosamente 
seus observadores enquanto estes lançavam sobre eles teses, palpites 
e opiniões, muitas das quais lhes provocaram sorrisos. Ajudados até por 
acadêmicos que por vezes fogem da academia, prestigiados por uma 
legislação anacrônica e colhendo os saborosos frutos do profundo ranço 
que tomou conta das organizações policiais depois dos estigmas não 
cicatrizados do período de trevas implantado pela ditadura militar, foram 
ganhando espaço.462 

 

Depois da troca do comando da facção, sob a batuta de Marcos Willians 

Herbas Camacho, o “Marcola”, o PCC atravessou uma fase de intensa expansão, 

conseguindo implantar suas células nos demais Estados Brasileiros, além de 

atravessar as fronteiras nacionais, especialmente as secas,463 estruturando-se 

também nos países vizinhos, conhecidos produtores de drogas (em especial no 

Paraguai e na Bolívia). Nesse contexto, mais uma vez se constatou a adoção de 

equivocada estratégia pública para a contenção do problema, que criou solo fértil 

para a conquista territorial interestadual do PCC: seus líderes foram espalhados 

em presídios de diversos Estados brasileiros, objetivando a cessação das 

constantes rebeliões e da diluição do poder de liderança. Contudo, por meios 

desses líderes inseridos em estabelecimentos prisionais do Brasil, foram 

concretizados diversos “batismos” de novos integrantes, que pulverizaram os 

ideais do PCC. 

 

Para gerenciar a enorme quantidade de novos membros ramificados em 

ambientes prisionais fora do Estado de São Paulo, foi criado, na estrutura 

organizacional do PCC, um setor específico, denominado “Sintonia Geral dos 

Estados”, responsável não apenas pelo controle do número de integrantes 

fincados em outras Unidades Federativas, ou pela supervisão e controle de suas 

atividades (que são replicadas pelas “sintonias” estaduais), mas também pela 

                                                           
462 SOUZA, Percival. Op. cit., p. 20. 

463 São 16.886 quilômetros de fronteiras secas (terrestres) no Brasil. 
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manutenção da expansão da influência do Primeiro Comando da Capital por todo 

o Brasil para que, com a difusão da sua ideologia, ao final, fosse possível maior 

arrecadação financeira por meio das contribuições mensais e das obrigações 

impostas aos seus integrantes. 

 

Exemplificativa é a situação identificada em Santa Catarina. Em prol da 

sua expansão nacional, em 2006 o Primeiro Comando da Capital tentou 

aproximação com a principal facção daquele Estado, o Primeiro Grupo 

Catarinense (PGC). O objetivo do PCC era não apenas a expansão territorial de 

suas atividades, mas, também, a conquista de material humano, tanto que seus 

termos para a aliança decorriam da adoção, por todos, do seu estatuto, de forma 

a concretizar “batismos” naquele Estado. E, de fato, alguns “batismos” foram 

inicialmente realizados. Ocorre que, o PGC não aceitou tal condição, propondo a 

existência da aliança, porém, cada qual seguindo o seu próprio estatuto. Não 

havendo consenso, a segunda fase da estratégia de dominação do PCC foi 

colocada em prática (a primeira é a tentativa de expansão embasada pelo 

diálogo), o confronto, que perdura até os dias atuais, uma vez que, apesar de a 

facção paulista ser muito menos estruturada e numericamente menor em solo 

catarinense, vem contando com a desestruturação do PGC, em especial após o 

envio de suas principais lideranças para presídios federais, como reação estatal 

aos ataques perpetrados em 2014. 

 

No âmbito interno aos cárceres houve a mesma disputa territorial, 

passando os integrantes locais do PCC (depois de receberem ordem superior) a 

pressionar o governo catarinense para separação do convívio com os membros 

do PGC, pleiteando o recolhimento em estabelecimento prisional exclusivo. O 

objetivo dessa estratégia é a disseminação das suas regras em espaço sem 

opositores e o robustecimento dos seus ideais nos demais presos para fins de 

recrutamento, do que decorre a conquista de maior número de “soldados” para o 

confronto contra a facção rival, e, também, maior número de adeptos às 

contribuições mensais pagas à cúpula por meio da “cebola” (mensalidades) e das 

rifas. 
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Apreendido em diversas atividades de persecução criminal ao longo da 

última década, o “Estatuto do PCC” de 2011, de forma expressa, contém, em seu 

artigo 12, a consagração do ideal de expansão territorial: 

 

O Comando não tem limite territorial. Todos os integrantes que forem 
batizados são componentes do Primeiro Comando da Capital, 
independentemente da cidade, estado ou país. Todos devem seguir a 
nossa disciplina, hierarquia e estatuto. 

 

Entre os documentos acessados, alguns relativos a apreensões ocorridas 

no interior da Penitenciária II de Guarulhos eram relativos ao controle da “Sintonia 

Geral dos Estados” e relacionavam-se aos “batizados” fora de São Paulo, 

indicando que, em novembro de 2012, somavam 2.398 (dois mil trezentos e 

noventa e oito) integrantes espalhados pelo Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, 

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e 

Tocantins. Ademais, havia indicação também da quantidade de integrantes 

espalhados pelo Paraguai (trinta membros “sintonia”, três “fora de sintonia” e seis 

membros “sem responsabilidade”) e pela Bolívia (treze membros “sintonia”, um 

“fora de sintonia” e quatro membros “sem responsabilidade”), como estratégia 

para facilitar a negociação de drogas sem a participação de intermediários (essa 

estratégia ficou clara pelos acontecimentos do final do ano de 2016 e início de 

2017, relativos a mortes nas regiões das fronteiras, em especial com o Paraguai, 

imputadas a lutas empreendidas pela facção em prol da dominação do 

escoamento do narcotráfico). 

 

A estruturação da organização empresarial criminosa no ambiente 

extramuros de início pautou-se, como afirmado, pela tomada do controle do 

ambiente prisional e pela demonstração da força decorrente dessa hegemonia, 

por meio de diversas rebeliões e ataques direcionados a autoridades públicas e a 

bens não apenas estatais: na Casa de Custódia de Taubaté, que, depois de 1993, 

passou ao domínio do PCC, rebelião de 18 de dezembro de 2000 acarretou a 

morte de nove detentos, sendo quatro deles decapitados, e a destruição total do 
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espaço físico; no dia 18 de fevereiro de 2001, sob as ordens da cúpula, presos de 

vinte e cindo presídios e quatro cadeias públicas, simultaneamente, rebelaram-se, 

promovendo a primeira demonstração pública da enorme capacidade de 

disseminação de ordens e coordenação de atividades do ambiente prisional pelo 

PCC; depois das expulsões de José Márcio Felício dos Santos, o “Geleião”, e de 

César Augusto Roriz da Silva, o “Cesinha”,464 dos quadros da facção, com a 

ascensão ao comando de Marcos Willian Herbas Camacho, o “Marcola”, em 2002 

houve diversos atentados contra autoridades e instalações públicas, que 

culminaram, em março de 2003, no homicídio do juiz titular da Vara de Execuções 

Penais de Presidente Prudente/SP, Antonio José Machado Dias, responsável pela 

execução das penas impostas aos presos que se encontravam no regime 

disciplinar diferenciado de Presidente Bernardes (por este homicídio “Marcola” e 

Júlio César Guedes de Moraes, o “Julinho Carambola”, também componente da 

cúpula do PCC, foram condenados pelo Tribunal do Júri, decisão mantida pela 5ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).465 

 

A partir de 2003 verdadeira estrutura empresarial foi empregada na 

organização do PCC, com nova divisão funcional das atividades em setores 

gerenciais responsáveis por atribuições bem delimitadas (as “sintonias”), a 

criação de uma instância colegiada superior para a tomada das decisões mais 

sensíveis (o chamado “quadro dos 36”), a exata delimitação territorial para o 

melhor desempenho das funções (a área da Capital do Estado foi dividida em 

regiões geográficas e o interior seccionado na forma da divisão espacial dos 

códigos de área de telefonia, por exemplo, Santos é a área 13, Ribeirão Preto a 

área 16, Presidente Prudente a área 18, São José do Rio Preto a área 17, Bauru 

a área 14, Campinas a área 19 etc), a criação de um canal direto com a 

população das áreas urbanas nas quais os integrantes livres ramificaram-se, ou 

seja, a função exercida pelos “disciplinas”, responsáveis pelo gerenciamento dos 

conflitos de interesses locais no intuito de disseminar o controle do PCC e evitar 

                                                           
464 Os dois fundaram o TCC, Terceiro Comando da Capital, facção criminosa sufocada pelo PCC, 
em especial após a morte de “Cesinha”. 

465 Informação disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/justica-mantem-
condenacao-de-marcola-por-morte-de-juiz-em-sp.html, acesso em 04 de junho de 2016. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/justica-mantem-condenacao-de-marcola-por-morte-de-juiz-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/justica-mantem-condenacao-de-marcola-por-morte-de-juiz-em-sp.html
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que tais conflitos atraíssem a atenção policial, bem como o incremento da 

disseminação de ordens via telefones celulares e por meio dos “salves” 

(comunicados gerais emanados da cúpula para todos os integrantes da facção). 

O artigo 10, do “novo” estatuto do PCC, impõe à facção o respeito ao esquema 

organizacional com divisão de tarefas e atesta a subsunção ao requisito estrutural 

e funcional exigido pelo artigo 1º, § 1º, da lei nº 12.850/2013, para o 

reconhecimento legal de uma organização criminosa (associação estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente): 

 

Deixamos claro que a sintonia final é uma fase da hierarquia do 
comando, composta por integrantes que já estão há alguns anos no 
comando e por integrante que tenha sido indicado e aprovado pelos 
outros irmãos que fazem parte da sintonia final. Existem várias 
sintonias, mas a final é a última estância. Um dos principais objetivos da 
sintonia final é lutar pelos nossos ideais e pelo crescimento da nossa 
organização. 

 

Em maio de 2006 ocorreu ampla demonstração pública da capacidade 

organizacional do PCC. Por meio da maior rebelião prisional do Brasil, motivada 

pela transferência de aproximadamente de setecentos presos para a Penitenciária 

II de Presidente Venceslau, entre eles os seus principais líderes, pela 

concretização de uma série de atentados a imóveis e autoridades públicas,466 

levou ao pânico a população paulista467 e acarretou uma crise sem precedentes 

                                                           
466 Naquele mês de maio de 2006 há registros de pelo menos quatrocentas e trinta e nove mortes 
no Estado de São Paulo em decorrência de ferimentos de armas de fogo (conforme indicaram 
SÉRGIO ADORNO e FERNANDO SALLA – op. cit., p. 7) e foram apuradas setenta e cinco rebeliões em 
presídios paulistas (conforme divulgado no sítio da Secretaria da Administração Penitenciária do 
Estado de São Paulo, disponível em 
http:/www.sap.sp.gov/common/dti/estatisticas/rebelião_mensal.htm, acesso em 31.07.2017), das 
quais emanaram ordens de ataques contra agentes públicos, em especial policiais e agentes 
penitenciários, e contra edifícios privados e públicos (emblemático foi o lançamento de uma 
bomba na entrada principal da sede do Ministério Público na Rua Riachuelo, edifício localizado na 
esquina oposta à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do Largo São Francisco), 
bem como determinações para concretização de constantes incêndios de ônibus dedicados ao 
transporte público. “Logo, as ondas de violência foram associadas à ação do Crime Organizado, 
mais particularmente do chamado Primeiro Comando da Capital (PCC), cujo centro irradiador são 
as prisões que compõem o sistema penitenciário paulista” (ADORNO, Sérgio; SALLA, Fernando. Op. 
cit., p. 8). 

467 Conforme constatado por SÉRGIO ADORNO e FERNANDO SALLA: “o surpreendente foi a 
paralisação temporária das atividades na maior cidade do país, São Paulo, contribuindo, com 
impressionante rapidez, para exacerbar sentimentos de medo e insegurança que há muito se 
encontram disseminados entre seus habitantes” (op. cit., p. 7-8). E, a respeito dos efeitos dos 
ataques nas forças policiais: “a polícia, outrora temida, passou a sentir medo. Policiais militares 
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na segurança pública de nosso Estado. A onda de ataques seguiu em agosto de 

2006, tendo como principal marco o sequestro de um repórter da Rede Globo de 

televisão, que somente foi libertado depois de a emissora ceder à exigência feita, 

com a exibição de um vídeo contendo reivindicações para a melhoria do sistema 

prisional e críticas ao regime disciplinar diferenciado. 

 

Esse ano de 2006 foi marcado não apenas pelos ataques do PCC, mas 

também pelo feroz contra-ataque de verdadeiros grupos de extermínio que 

acarretaram as mortes de dezenas de pessoas, os denominados “crimes de 

maio”, fatos que envergonharam o regime democrático brasileiro e atestaram a 

completa ineficiência estatal para gerenciar crises institucionais de tamanha 

expressão. 

 

Com o passar dos anos, outras mortes foram imputadas ao PCC (como o 

homicídio de Wellington Rodrigo Segura, diretor do Centro de Detenção 

Provisória de Mauá, no dia 26 de janeiro de 2007, e de Denílson Dantas 

Gerônimo, agente penitenciário do Centro de Readaptação Penitenciária de 

Presidente Bernardes, em maio de 2009, na cidade de Álvares Machado/SP), até 

que, em 2012, inúmeros órgãos estatais de repressão interceptaram um “salve” 

determinando a morte de policiais militares (o “salve” dizia que, para cada “irmão” 

morto em confronto, dois policiais militares deveriam ser assassinados),468 e 

                                                                                                                                                                                
reforçaram a prática de andar sem uniforme, saindo ou voltando de casa, e a instruir seus filhos 
para não revelar, na escola, qual era a sua profissão. Policiais civis começaram a andar sem as 
identidades funcionais. Nos automóveis, o hábito de exibir nos vidros decalques de unidades 
policiais desapareceu completamente. Os policiais, que durante décadas gostavam de mostrar o 
que faziam, aderiram ao recato, à camuflagem, ao anonimato. Uniformizados, na rua somente 
vestindo coletes à prova de balas” (SOUZA, Percival. Op. cit., p. 24). 

468 Em entrevista concedida à revista Carta Capital, publicada em 23 de maio de 2014, o ex-
secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ANTÔNIO FERREIRA PINTO, confirmou que 
ocorreram ataques específicos da facção criminosa contra policiais militares em 2012, e que a 
causa pela qual cessaram foi o temor de encarceramento da cúpula no regime disciplinar 
diferenciado federal: “Nós falamos que tinha o Piauí [Francisco Antonino Cesário da Silva], que 
tinha feito. Nós pegamos o [Roberto] Soriano, um preso que está em Porto Velho. Conseguimos 
interceptar um bilhete que ele foi jogar no outro pavilhão e acabou na mão dos agentes 
penitenciários. Um exame grafotécnico confirmou que era ele naquele bilhete que mandava matar 
os PMs. Na gíria dele, “vamos matar os botas”. O Piauí tinham mandado matar os caras aqui. 
Tinha seis mortos até o fim de junho. Esses seis mortos a gente tinha gravações mostrando que 
era o Piauí. (...) Tínhamos informação em fim de outubro deles dizendo para “parar com a 
palhaçada”, porque tinham temor de ir para presídio federal, como foram o Soriano e o Piauí” (op. 
cit., acesso em 29.01.2016, p. 3). 
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novas ondas de ataques foram perpetradas, acarretando a morte de 106 (cento e 

seis) policiais militares no Estado de São Paulo até o mês de dezembro de 

2012.469 

 

O acompanhamento estatal das atividades do Primeiro Comando da 

Capital, revelado por meio do trabalho acima mencionado e materializado na 

denúncia oferecida perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente 

Venceslau/SP, por meio do emprego da ferramenta normativa da ação controlada 

(na época da investigação disciplinada pelo artigo 2º, inciso II, da lei nº 

9.034/1995), atestou o tamanho do poderio delituoso do Primeiro Comando da 

Capital, revelado em cinquenta e três intervenções policiais motivadas por 

informações daquela investigação, do que decorreu a prisão em flagrante de 

cento e quarenta e quatro pessoas, o impedimento de dois resgates e a 

apreensão de oitenta e duas armas de fogo (entre elas três submetralhadoras e 

quarenta e sete fuzis), de cinco mil duzentas e noventa munições, de seis 

granadas, de sessenta e quatro veículos, de mais de um milhão e cem mil reais 

provenientes de condutas delituosas e de quase cinco toneladas de drogas. 

 

Ademais, para o reconhecimento da ilicitude na finalidade associativa da 

facção estudada, deve-se considerar outro conjunto delituoso empreendido no 

ambiente externo às grades, os julgamentos e as mortes deles decorrentes, 

prática disseminada com a denominação “tribunais do PCC”.470 Tal prática 

                                                           
469 A mesma ordem foi disseminada para todas as regiões do nosso Estado, porém, em algumas 
não foi acatada (por exemplo, na “área 17” – São José do Rio Preto), seja pela menor estruturação 
humana da organização da facção naquelas localidades específicas, seja sob o argumento de 
existência, em tais locais, de forte repressão estatal às atividades do PCC. Ademais, assim como 
ocorreu em 2006, também em 2012 o número de mortes de civis aumentou, indicando possível 
contra-ataque das forças policiais (Nesse sentido: AGÊNCIA BRASIL. Anistia Internacional: SP 
falha na condução da segurança pública, diz ONG. #carta ideias em tempo real, 27.11.2012, 
disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/anistia-internacional-diz-que-autoridades-
paulistas-falham-na-conducao-da-seguranca-publica, acesso em 29.01.2016). 

470 Em investigação desenvolvida na região de Ribeirão Preto, com foco nas ações da cúpula 
regional do PCC, foram apuradas ordens e execuções no contexto dos “tribunais do crime”, com 
práticas, pelos menos a partir de julho de 2017, de homicídios de diversas pessoas, o que ficou 
demonstrado em vídeo obtido no qual três integrantes da facção criminosa executaram, de 
maneira bárbara, possível integrante de facção rival a golpes de “podão” (facão de lavoura). 
Apurou-se que alguns corpos foram ocultados para evitar a descoberta dos delitos. Com a 
revelação da investigação foram presos sete integrantes da facção responsáveis pelas execuções 
e, com alguns deles, foram apreendidos manuscritos e documentos com anotações sobre 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/anistia-internacional-diz-que-autoridades-paulistas-falham-na-conducao-da-seguranca-publica
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/anistia-internacional-diz-que-autoridades-paulistas-falham-na-conducao-da-seguranca-publica
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criminosa decorre das estratégias de domínio social e política das áreas 

periféricas urbanas (como demonstrado no item anterior), por serem ofensivas 

aos bens jurídicos mais caros ao ser humano, representam o ataque mais intenso 

e danoso ao atual Estado Democrático de Direito, por instituir um nítido “poder 

paralelo” capaz de impor sanção vedada, de maneira petrificada, na Lei Maior do 

Estado afrontado: a lesão à integridade física e a eliminação da vida. 

 

A respeito da base jurídica contrária aos “Tribunais do PCC” vale pontuar 

a lição de MIGUEL REALE JUNIOR que, ao analisar os fundamentos do poder-dever 

de punir do Estado, afirma ele decorrer da “natureza das coisas” da vida 

associativa, da necessidade de manutenção da ordem social por um poder 

central, evitando-se a anarquia, e, nesse contexto, conclui que a necessidade de 

o Estado impor o monopólio do uso legítimo da força é resultado da história 

brasileira, por exemplo, do processo de eliminação dos exércitos particulares dos 

senhores de engenho com os seus “volantes”, bem como da necessidade de 

repressão da “ação de “justiceiros” que reeditam a vingança privada ou se 

arvoram em Estado paralelo, como ocorre ainda hoje, principalmente, nas 

periferias das grandes cidades”.471 

 

Ressalta-se, ainda, que investigações estatais empreendidas na última 

década demonstraram que, além do lucro gerado pelas intensas atividades 

ilícitas, o Primeiro Comando da Capital é fomentado financeiramente por fontes 

periféricas que, se analisadas isoladamente, desconsiderando a ilicitude da 

finalidade do grupo de pessoas para o qual se destinam, poderiam ser 

consideradas lícitas: as contribuições mensais pagas pelos integrantes livres, 

denominadas “caixote” ou “cebola”; as rifas, que foram empregadas em paralelo 

ao “caixote”, gerenciadas por um setor específico, a “Sintonia Geral da Rifa”; e as 

                                                                                                                                                                                
julgamentos informais, roupas e armas possivelmente utilizadas em execuções. Informações 
disponíveis em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_outubro
/5C0017E5146683C4E050A8C0DD016C15, acesso em 02.11.2017. 

471 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal, p. 19. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_outubro/5C0017E5146683C4E050A8C0DD016C15
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_outubro/5C0017E5146683C4E050A8C0DD016C15
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festas, em geral “bailes funk”, organizados com a finalidade de obtenção de lucro 

a ser repassado para a facção.472 

 

Ademais, sem prejuízo das atividades persecutórias acima já 

referenciadas, breve análise de investigações criminais tornadas públicas 

somente no período de junho do ano de 2016 e a setembro do ano de 2017, 

empreendidas em face das ilicitudes perpetradas pelo Primeiro Comando da 

Capital no ambiente externo ao prisional, é capaz de atestar a sua disseminação 

por todo o Estado de São Paulo e assegurar a subsunção ao último requisito 

exigido pelo artigo 1º, § 1º, da lei nº 12.850/2013, para o reconhecimento de uma 

organização criminosa, o finalístico, ou seja, a obtenção, direta ou indiretamente, 

de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

penas máximas sejam superiores a quatro anos:473 

 

- no dia 28 de junho de 2016 foram deflagradas operações simultâneas 

nas regiões de Campinas, Piracicaba e Santos, em decorrência de investigações 

realizadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a respeito da atuação 

de células regionais do PCC que operavam praticando, entre outros crimes, o 

tráfico de drogas em larga escala, nas quais ainda foram reunidos elementos 

concernentes à estrutura e à sistemática de funcionamento da cada um dos 

núcleos regionais investigados; especificamente a respeito da investigação 

referente à região de Campinas, entre as dezenas de membros da facção 

investigados, foram identificados dois integrantes responsáveis pelo 

gerenciamento de parte das questões financeiras do grupo no interior do Estado 

de São Paulo e também pela denominada “sintonia dos gravatas” (divisão 

funcional dedicada às questões atinentes à contratação de advogados e ao 

exercício distanciado das constitucionais prerrogativas dessa nobre profissão); e, 

                                                           
472 No próximo item será analisada a subsunção típica da colaboração (ilícita) em prol da 
manutenção e fomento do PCC, por meio de tais condutas. 

473 O rol apresentado decorre de pesquisa realizada em fonte pública, qual seja, campo de notícias 
veiculadas no sítio do Ministério Público do Estado de São Paulo: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/home_interna. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/home_interna
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na região de Santos, foram identificados grandes focos de atividades ilícitas do 

PCC que contariam com a participação de policiais;474 

 

- no dia 11 de agosto de 2016, em Itanhaém, foi deflagrada operação 

decorrente de investigação do GAECO núcleo Santos, que acarretou a prisão de 

quatro indivíduos vinculados ao PCC e na apreensão de drogas, sendo o líder 

desse grupo responsável pelos contatos com membros da facção estabelecidos 

em outros Estados;475 

 

- em razão de informações da polícia militar indicando incremento no 

registro de delitos na cidade de Valparaíso, motivado, possivelmente, pela 

atuação de integrantes do PCC, foi instaurada investigação no GAECO núcleo 

Araçatuba, deflagrada no dia 6 de outubro de 2016, com a prisão de quinze 

pessoas;476 

 

- no dia 28 de outubro de 2016 foram presas, na região do Vale do 

Paraíba, vinte e três pessoas integrantes de organização criminosa que 

comandava o narcotráfico na zona sul de São José dos Campos e era chefiada 

por integrante do PCC; como resultado da investigação foram apreendidas 

diversas armas de fogo (entre elas três fuzis), mais de trezentos quilos de drogas 

e pouco mais de dois milhões de reais;477 

 

                                                           
474 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_junho/
Objetivo%20%C3%A9%20desarticular%20c%C3%A9lulas%20da%20fac%C3%A7%C3%A3o%20
criminosa%20PCC, acesso em 02.11.2017. 

475 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_agosto/
Opera%C3%A7%C3%A3o%20contou%20com%20apoio%20da%20Pol%C3%ADcia%20Militar, 
acesso em 02.11.2017. 

476 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro
/Opera%C3%A7%C3%A3o%20teve%20apoio%20de%20100%20policiais%20militares, acesso 
em 02.11.2017. 

477 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro
/402B7D1F46CCED3EE050A8C0DE011764, acesso em 02.11.2017. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_junho/Objetivo%20%C3%A9%20desarticular%20c%C3%A9lulas%20da%20fac%C3%A7%C3%A3o%20criminosa%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_junho/Objetivo%20%C3%A9%20desarticular%20c%C3%A9lulas%20da%20fac%C3%A7%C3%A3o%20criminosa%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_junho/Objetivo%20%C3%A9%20desarticular%20c%C3%A9lulas%20da%20fac%C3%A7%C3%A3o%20criminosa%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_agosto/Opera%C3%A7%C3%A3o%20contou%20com%20apoio%20da%20Pol%C3%ADcia%20Militar
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_agosto/Opera%C3%A7%C3%A3o%20contou%20com%20apoio%20da%20Pol%C3%ADcia%20Militar
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20teve%20apoio%20de%20100%20policiais%20militares
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/Opera%C3%A7%C3%A3o%20teve%20apoio%20de%20100%20policiais%20militares
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/402B7D1F46CCED3EE050A8C0DE011764
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2016/2016_outubro/402B7D1F46CCED3EE050A8C0DE011764
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- no dia 6 de maio de 2017 foi divulgada condenação da 5ª Vara Criminal 

da Comarca de São José do Rio Preto, relativa a vinte membros da facção 

criminosa, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de 

drogas; a investigação, realizada pelo GAECO núcleo São José do Rio Preto, 

denominada “operação 1533” (em alusão à terminologia empregada pelos 

membros para reconhecimento da facção, sendo que o número 15 corresponde à 

posição da letra “P” no alfabeto, e o número 3 à posição da letra “C”), que revelou 

a estrutura regional da organização criminosa, identificou as funções dos 

integrantes, o modo de funcionamento e de financiamento e a prática de diversos 

delitos, entre eles a realização de “tribunais do crime”; entre as funções 

mapeadas pela investigação constaram o desenvolvimento, junto à facção 

criminosa, daquelas responsáveis pelo “progresso” (principalmente o transporte e 

a distribuição de drogas, com o gerenciamento dos pontos de venda), pelo 

controle dos “livros branco e negro” (dos cadastros de membros e dos 

“devedores” da facção, respectivamente), bem como por diversas atuações de 

“disciplinas” para cumprimento do estatuto da organização; e foram apreendidos, 

ao longo da investigação, vários “salves” (comunicados aos integrantes da 

facção), contabilidade dos tráficos e da estrutura da organização, “rifas” (meio de 

financiamento do agrupamento delituoso), além de grande quantidade de 

drogas;478 

 

- no dia 15 de maio de 2017 foi deflagrada operação resultante de 

investigação do 4º Distrito Policial de Guarulhos e do GAECO daquela região que 

resultou no cumprimento de oitenta e sete mandados judiciais, sendo cinquenta e 

seis de busca e trinta e um de prisão em face de lideranças do PCC que atuavam 

na zona leste da Capital do Estado de São Paulo;479 

                                                           
478 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_junho/D
en%C3%BAncia%20foi%20oferecida%20ap%C3%B3s%20investiga%C3%A7%C3%B5es%20con
duzidas%20em%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto, acesso em 
02.11.2017. 

479 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_maio/A
%C3%A7%C3%A3o%20cumpre%2087%20mandados%20de%20busca%20e%20de%20pris%C3
%A3o%20de%20l%C3%ADderes%20do%20PCC, acesso em 02.11.2017. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_junho/Den%C3%BAncia%20foi%20oferecida%20ap%C3%B3s%20investiga%C3%A7%C3%B5es%20conduzidas%20em%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_junho/Den%C3%BAncia%20foi%20oferecida%20ap%C3%B3s%20investiga%C3%A7%C3%B5es%20conduzidas%20em%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_junho/Den%C3%BAncia%20foi%20oferecida%20ap%C3%B3s%20investiga%C3%A7%C3%B5es%20conduzidas%20em%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_maio/A%C3%A7%C3%A3o%20cumpre%2087%20mandados%20de%20busca%20e%20de%20pris%C3%A3o%20de%20l%C3%ADderes%20do%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_maio/A%C3%A7%C3%A3o%20cumpre%2087%20mandados%20de%20busca%20e%20de%20pris%C3%A3o%20de%20l%C3%ADderes%20do%20PCC
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_maio/A%C3%A7%C3%A3o%20cumpre%2087%20mandados%20de%20busca%20e%20de%20pris%C3%A3o%20de%20l%C3%ADderes%20do%20PCC
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- no dia 20 de julho de 2017 a polícia militar e o GAECO núcleo Sorocaba 

deflagraram operação para o cumprimento de quatorze mandados de busca e 

vinte e nove mandados de prisão temporária de integrantes do PCC; em razão de 

ordem judicial, houve o bloqueio de quarenta e seis contas bancárias 

responsáveis pela movimentação do dinheiro obtido com a prática do tráfico de 

drogas, roubos, explosões de caixas eletrônicos e mensalidades cobradas de 

integrantes da facção; foram apreendidas drogas, armas, munições, mais de 

quatorze mil reais em dinheiro e documentos que comprovaram o funcionamento 

da organização, entre eles notas de contabilidade, anotações de mensalidades, 

livros com cadastros de integrantes e decisões da cúpula indicando aplicação de 

sanções de morte e de advertências aos membros;480 

 

 - no dia 6 de setembro de 2017 foram cumpridos, nas cidades de Ribeirão 

Preto e Araraquara, seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão, sendo 

dois em lojas de veículos, em decorrência de investigação realizada para 

apuração da atuação de membro ligado à cúpula do PCC ramificado naquela 

região, integrante de “célula de inteligência” da facção, havendo indicativos de ser 

responsável pelo planejamento e execução de homicídios contra agentes 

públicos; a investigação demostrou a prática rotineira de tráfico de drogas em 

larga escala (foi apreendida, aproximadamente, uma tonelada e meia de 

entorpecentes) e lavagens de dinheiro por meio da compra e venda de veículos; 

revelou, ainda, prática comum nessa espécie de criminalidade, o uso de 

interpostas pessoas para o escoamento das comunicações da liderança do grupo, 

manobra empregada para ocultação dos componentes deste patamar hierárquico 

funcional com relação às atividades ilícitas comandadas.481 

 

                                                           
480 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17245117&id_grupo=118, 
acesso em 02.11.2017. 

481 Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_setemb
ro/58839E44679008C5E050A8C0DD014913, acesso em 02.11.2017. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=17245117&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_setembro/58839E44679008C5E050A8C0DD014913
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/noticias_2017/2017_setembro/58839E44679008C5E050A8C0DD014913
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Conforme já salientado, a razão dessa citação de aspectos persecutórios 

concretos482 concentra-se no fornecimento do embasamento fático para a 

premissa adotada, qual seja, o reconhecimento do Primeiro Comando da Capital 

como organização criminosa nos termos eleitos pelo ordenamento jurídico pátrio 

(artigo 1º, § 1o, da lei nº 12.850/2013), por se encontraram associadas mais de 

quatro pessoas, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, 

objetivando vantagem alcançada com a prática de graves infrações penais às 

quais são previstas em abstrato, nos preceitos secundários dos tipos penais, 

sanções penais máximas de privação de liberdade superiores a quatro anos. 

 

Nesse sentido, vale repisar que, mesmo anos antes da vigência da lei nº 

12.850/2013, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já reconhecia a 

notoriedade da existência do Primeiro Comando da Capital como organização 

criminosa armada, conforme decisão da sua 9ª Câmara de Direito Criminal que, 

ao julgar a apelação nº 0038348-96.2009.8.26.0576, da Comarca de São José do 

Rio Preto, manteve a condenação de réu reconhecendo que “integrava quadrilha 

preexistente e reconhecidamente armada (PCC Primeiro Comando da Capital), 

incidindo, pois, o parágrafo único do art. 288 do CP” (acórdão datado de 9 de 

fevereiro de 2012, da lavra do Excelentíssimo Desembargador Relator ROBERTO 

MIDOLLA),483 bem como decisão da sua 3ª Câmara Criminal, nos autos da 

apelação 0015137-65.2008.26.0576, da mesma Comarca de origem, que 

reconheceu como notória a existência do PCC como organização criminosa 

armada, na dicção legal do artigo 334, inciso I, do antigo Código de Processo Civil 

(Relator LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, acórdão de 27 de novembro de 

2012).484 

                                                           
482 Para tanto, seria possível arrolar dezenas de ações estatais repressivas empreendidas em 
todas as regiões do Estado de São Paulo, bem como em outros Estados brasileiros (uma vez que 
São Paulo “exportou” o problema do PCC para todo o Brasil), providência que não será 
concretizada por se considerar os dados já lançados suficientes ao desiderato perseguido, e 
também em prol do resguardo de informações ainda acobertadas pelo sigilo (seja processual, seja 
emanado da atividade de inteligência). 

483 Disponível em http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0, acesso 
em 02.11.2017. 

484 Disponível em 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0&vlCaptcha=XeKmU, 

acesso em 29.05.2017: “A existência de uma organização criminosa denominada “PCC” pode-se 

http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0&vlCaptcha=XeKmU
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Sedimentando a questão, destaca-se trecho do segundo Estatuto do 

Primeiro Comando da Capital, disseminado por meio de “salve geral”, referente ao 

seu artigo 4º, no qual está expresso o seu próprio reconhecimento como 

organização criminosa: 

 

Aquele integrante que for para a rua tem obrigação de manter o contato 
com a sintonia de sua quebrada ou da quebrada que o mesmo estiver, 
estar sempre à disposição do comando. A organização depende do 
empenho e união de todos os seus integrantes, deixando claro que não 
somos sócios de um clube e sim integrantes de uma organização 
criminosa, que luta contra a opressão e injustiças que surgem no dia a 
dia e tentam nos afetar. Sendo assim, o comando não admite 
acomodações e fraqueza diante de nossa causa. (grifos nossos). 

 

Por fim, vale um derradeiro esclarecimento: o reconhecimento de ideais 

iniciais (materializados no lema “Paz, Justiça e Liberdade”) e de práticas atuais 

destinadas à luta contra as indignas condições carcerárias não é óbice ao 

reconhecimento do Primeiro Comando da Capital como organização criminosa.485 

Um argumento justifica tal conclusão: não há, entre os requisitos legais para o 

reconhecimento de uma organização criminosa, a exigência de constatação, no 

seu nascimento, da finalidade ilícita associativa, ou da exclusividade desse 

desiderato em todas as atividades do agrupamento de pessoa. 

 

Para confirmar essa conclusão, invocam-se os ensinamentos de HELOÍSA 

ESTELLITA e LUÍS GRECO, ao explicarem que a razão de origem do agrupamento de 

                                                                                                                                                                                
considerar, nos dias que correm, como algo inconteste, seja pelos inúmeros processos 

envolvendo a facção, seja pelo farto noticiário veiculado pela imprensa a esse respeito. Um fato 

notório, na dicção legal (artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil), que independe de 

prova. Outro tanto se pode dizer quanto a se cuidar de uma quadrilha armada, embora, no caso 

específico, nenhuma arma de fogo tenha sido efetivamente apreendida” (fl. 13, do acórdão). Esse 

reconhecimento da notoriedade de o Primeiro Comando da Capital ser “quadrilha ou bando” 

armado atualmente foi facilitado pela nova redação do artigo 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013, que 

exige o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, “não importando se ela 

se referir à atividade individual de um único integrante, dentro do esquema da divisão de tarefas, 

agindo em prol do coletivo” (FERRO, Ana Luísa Almeida. Op. cit., p. 57). 
485 “Por mais que um dos objetivos do PCC seja a melhoria das condições de vida dentro dos 
presídios paulistas, isso não afasta sua natureza de organização criminosa, sobretudo se 
recordarmos o caos criado em São Paulo nos últimos anos em virtude de inúmeros ataques às 
forças policiais, Juízes, Promotores de Justiça e funcionários da Secretaria de Administração 
Penitenciária” (LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., p. 474). 
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pessoas não pode ser determinante para o reconhecimento de uma associação 

delituosa ou de uma organização criminosa, uma vez que aqueles unidos 

inicialmente para a prática de condutas lícitas podem tomar a decisão, em 

determinado momento, de manterem a associação agora para fins ilícitos, ou 

parcialmente ilícitos, em especial na hipótese de criação de um aparato 

organizado orientado para a prática de delitos, com estrutura destinada à 

persecução de finalidades criminosas com independência da vontade individual 

dos membros da organização. E ainda completam assegurando impossibilidade 

de exigência, para a existência do delito associativo, de (a) a organização ser 

estruturada exclusivamente para a prática de crimes, ou (b) de que a comissão de 

delitos seja a atividade principal ou predominante da associação, sendo 

necessário, ao menos em parte, que a ilegalidade deixe sua marca concreta na 

estrutura da organização.486 

 

Com o alcance da conclusão a respeito de possibilidade de subsunção do 

Primeiro Comando da Capital ao disposto no tipo penal explicativo do artigo 1º, § 

1º, da lei nº 12.850/2013, deve-se prosseguir para a análise do segundo elemento 

típico legitimador da responsabilidade dos seus integrantes e colaboradores, o 

tipo penal do artigo 2º, da mesma lei. 

 

 

4.3. A responsabilização penal do integrante e do colaborador do Primeiro 
Comando da Capital. 
 

Considerando que as ações ilícitas do Primeiro Comando da Capital 

datam de mais de duas décadas, como decorrência das mutações típicas acima 

apontadas e do seu reconhecimento como organização criminosa, é possível 

                                                           
486 ESTELLITA, Heloísa; GRECO, Luís. Op. cit., p. 515-517. Com base em exemplo extraído do 
direito penal econômico, porém, aplicável ao caso aqui em análise, concretizam tal raciocínio, 
afirmando que o reconhecimento de uma associação criminosa por decorrer apenas da marca da 
ilegalidade constatada apenas em parte da estrutura de uma empresa, que nela “haja um setor de 
atividades em que se manifeste a mencionada orientação criminosa. Doutro modo, bastaria que a 
associação dedicasse a maior parte de seus recursos e pessoal para fins lícitos, e ela já escaparia 
da incidência do tipo associativo” (idem, p. 517). 
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concluir que a imputação da responsabilização penal foi modificada em setembro 

de 2013, com a vigência da lei 12.850. 

 

Como já afirmado, em razão da coincidência dos elementos típicos 

configuradores e do bem jurídico tutelado, o atual delito de associação criminosa 

(artigo 288, do Código Penal), antigo crime de quadrilha ou bando, é considerado 

subsidiário ao delito de organização criminosa (artigo 2º, da lei 12.850/2013). 

 

Nessa realidade típica, as imputações de responsabilidades penais para 

os integrantes do Primeiro Comando da Capital antes da entrada em vigor da lei 

12.850 era centrada na subsunção ao tipo penal do artigo 288, do Código Penal, 

com incidência da causa de aumento de pena que era prevista em seu parágrafo 

único, ou seja, em razão do reconhecimento notório de o PCC ser, há anos, um 

agrupamento de mais de três pessoas que emprega armas de fogo para a prática 

de crimes. 

 

Nesse contexto, ANA LUIZ ALMEIDA FERRO, FLÁVIO CARDOSO PEREIRA E 

GUSTAVO DOS REIS GAZZOLA pontuam que, antes da lei 12.850/2013, entendiam 

que a organização criminosa admitia, em tese, salvo no tocante ao fenômeno do 

agrupamento terrorista e do dedicado à prática de genocídio, o enquadramento 

em quaisquer das demais figuras associativas existentes no ordenamento jurídico, 

devendo ser considerado, no caso concreto, a feição do grupo e a natureza das 

infrações penais por este visadas, e que o artigo 288, do Código Penal, era 

sempre o referencial típico padrão.487 

 

Porém, como já demonstrado, dentro da estrutura organizacional do 

Primeiro Comando da Capital há diversidade de funções, responsabilidades e 

centros de comando, o que acarreta a conclusão de que aquele tipo penal do 

artigo 288, do Código Penal, respaldado por preceito incriminador com somente 

um núcleo do tipo com características abertas (“associar-se”), não abarcava, em 

um contexto taxativo legal, a exata identificação das específicas condutas 

                                                           
487 FERRO, Ana Luíza Almeida et. al.. Op. cit., p. 32. 
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praticadas por integrantes ou colaboradores da referida facção criminosa, 

constatação da qual decorria celeuma doutrinária responsável pela dificuldade de 

aplicação da sanção penal em específicas ações desempenhadas para o fomento 

do Primeiro Comando da Capital. 

 

A atual legislação (nº 12.850/2013) relativa às organizações criminosas, 

que, na ótica de ARTHUR PINTO DE LEMOS JUNIOR e BEATRIZ LOPES OLIVEIRA, 

atendeu ao disposto no artigo 5º, item 1, “b, da Convenção de Palermo, no 

tocante à obrigação de adoção, pelos Estados signatários, de medidas legislativas 

para tipificar como infração penal, “o ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, 

facilitar ou aconselhar a prática de uma infração grave que envolva a participação 

de um grupo criminoso organizado”,488 trouxe, no caput do seu artigo 2º, quatro 

novos núcleos (“promover”, “constituir”, “financiar” e “integrar”), bem como de uma 

circunstância agravante específica para aquele que exercer o comando, individual 

ou coletivo, ainda que sem praticar pessoalmente atos de execução (artigo 2º, § 

3º),489 o que, em tese, contribuiu para a visualização típica da diversidade de 

práticas delituosas engendradas no seio do PCC passíveis de censura criminal 

(ainda que tenha ocasionado, como se pretende demonstrar abaixo, problemas 

para a justa dosagem da sanção penal em casos específicos). 

 

Em face do reconhecimento dessa sucessão de leis penais no tempo a 

respeito da matéria, antes do estudo relativo à correlação entre as condutas 

praticadas no âmbito do Primeiro Comando da Capital e a construção típica do 

artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013, algumas questões concernentes à subsunção 

típica e, em consequência, à responsabilidade criminal, devem ser equacionadas. 

 

 

 

 
                                                           
488 LEMOS JUNIOR, Arthur Pinto de; OLIVEIRA, Beatriz Lopes. Op. cit., p. 21-22. 

489 Esse § 3º materializou, nos delitos de concurso necessário, a opção do legislador do Código 
Penal a respeito da necessidade de maior censura para aquele que, no concurso de pessoas, 
“promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (artigo 
62, inciso I). 
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4.3.1. A sucessão de lei penal no tempo e o enquadramento típico das condutas 
do colaborador e do integrante do Primeiro Comando da Capital. 
 

Já foi salientado que, ao longo das últimas décadas, leis específicas 

foram publicadas contemplando disposições relativas às associações e às 

organizações criminosas, por vezes fazendo alusão à quadrilha ou ao bando que 

eram abarcados pelo artigo 288, do Código Penal. 

 

Porém, somente com a lei 12.850/2013 houve a inovação típica 

relacionada às condutas concretizadas para a criação, o desenvolvimento e a 

manutenção de uma organização criminosa. Trata-se de nova lei penal 

incriminadoras mais severa, uma vez que (i) a conduta nuclear do artigo 288, do 

Código Penal, “associar-se”, pode ser reconhecida nas modalidades típicas do 

artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013, (ii) que toda organização criminosa é, 

também, uma associação de mais de três pessoas para a prática de crimes, e (iii) 

que o tipo penal da lei mais recente corresponde a um preceito sancionador mais 

gravoso. 

 

Reclama-se, portanto, a aplicação do princípio geral da irretroatividade da 

nova lei penal incriminadora mais severa (artigo 2º, parágrafo único, do Código 

Penal). 

 

Em razão dessa sucessão de lei penal incriminadora,490 duas possíveis 

realidades passaram a demandar a observação do julgador no momento da 

análise da responsabilidade criminal do integrante, decorrentes da verificação da 

cessação ou da continuidade das atividades da organização criminosa. 

 

Caso, antes da vigência da lei 12.850/2013, já estiverem cessadas as 

condutas desenvolvidas em prol da organização criminosa, a continuidade das 

                                                           
490 Reconhece-se a sucessão de lei penal incriminadora em razão de o novo tipo penal ter 
disciplinado, de maneira completa e mais ampla, hipótese criminal anteriormente passível de 
subsunção ao tipo do artigo 288, do Código Penal, sem desprezar que o caráter subsidiário dessa 
norma justificou a sua permanência na legislação pátria, agora com a nova rubrica “associação 
criminosa”. 
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atividades do grupo criminoso não ensejará a subsunção à nova modalidade 

típica, e a responsabilização deverá ser concretizada com base no tipo subsidiário 

do artigo 288, do Código Penal. Tal conclusão decorre tanto da aplicação da 

teoria da atividade para o reconhecimento do momento da consumação delituosa 

(artigo 4º, do Código Penal), como do término do apoio finalístico prestado à 

organização criminosa antes do advento da nova lei. 

 

Essa circunstância fática foi constatada no âmbito do Primeiro Comando 

da Capital em investigações de células funcionais suas, geralmente naquelas 

destinadas à responsabilização de núcleos regionais, iniciadas e finalizadas antes 

da vigência da lei 12.850/2013, com julgamento materializado em data na qual ela 

já vigia. 

 

Por outro lado, sendo identificados os elementos configuradores de uma 

organização criminosa antes da vigência da lei 12.850/2013, a sua permanência, 

agregada à continuidade da prática das condutas nucleares, levarão ao 

reconhecimento de que a nova lei penal mais severa estava em vigor no momento 

da prática delituosa, razão pela qual ela será a aplicada. Nessa hipótese, a 

permanência da conduta delituosa acarretara a indiferença da ocorrência da 

sucessão das leis penais no tempo, com a incidência do princípio do tempus regit 

actum. 

 

Feitas tais ponderações a respeito da constatada sucessão de lei penal 

no tempo, considerando que o Primeiro Comando da Capital ostenta todos os 

requisitos legais exigidos ao reconhecimento de uma organização criminosa, em 

face da diversidade de condutas identificáveis como centrais ou periféricas 

relacionadas, de alguma maneira, com a sua criação, desenvolvimento, fomento e 

manutenção, dirige-se o estudo para os demais elementos típicos do artigo 2º, 

caput, da lei 12.850/2013, de forma a constatar a responsabilidade criminal de tais 

condutas em decorrência da específica subsunção a cada núcleo desse tipo. 
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4.3.2. A subsunção das condutas do integrante e do colaborador do Primeiro 
Comando da Capital à modalidade típica do artigo 2º, da lei 12.850/2013. 

 

A atual lei de enfrentamento às organizações criminosas estabelece, em 

seu artigo 2º, caput, que, além do reconhecimento jurídico de uma organização 

criminosa nos termos delimitados pelo artigo 1º, § 1º, da mesma lei, para 

incidência da responsabilidade penal, deve existir a comprovação fática de 

conduta integralizada em um dos quatro verbos nucleares concretizados em prol 

do seu surgimento ou do seu fomento, desenvolvimento e manutenção: 

“constituir”, “integrar”, “promover” e “financiar”. 

 

O núcleo “constituir”491 entende-se de nenhuma aplicabilidade nos dias 

atuais, uma vez que se refere à conduta de criar, inaugurar, fundar ou instituir, no 

caso, uma organização criminosa. Estando a organização criminosa analisada já 

constituída e, pautando-se pela obrigatoriedade de respeito à legalidade estrita e 

ao seu corolário princípio da anterioridade, não há como, juridicamente, imaginar 

a retroatividade dessa conduta nuclear para abarcar aqueles que foram 

responsáveis pelo surgimento do Primeiro Comando da Capital nos anos 90. 

Ademais, no plano fático-processual isso também não seria concretizável, seja 

em decorrência da morte deles, seja pela prévia deflagração da persecução penal 

com imputação de delito anterior, amparada no mesmo fato histórico. 

 

Não se compactua, portanto, com o posicionamento de CEZAR ROBERTO 

BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO, que agregam, à explicação do núcleo 

“constituir”, os sinônimos “organizar, ordenar, formatar a instituição criminosa, ou, 

em outras palavras, regularizar sua estrutura, engenharizar o formato adequado 

para otimizar seu funcionamento, ou pensar sua dinâmica funcional, encontrando 

a melhor forma de atingir seus objetivos”.492 Não que não se considere tais 

condutas passíveis de responsabilização nos termos do artigo 2º, caput, da lei 

                                                           
491 De acordo com ARTHUR PINTO DE LEMOS JUNIOR e BEATRIZ LOPES OLIVEIRA, a inserção da 
conduta nuclear “constituir” resolveria um problema de identificação da autoria no contexto de 
delitos plurissubjetivos, uma vez passou a considerar autor o “chefe da organização”, detentor do 
poder decisório, que a criou, sem a necessidade de recorrer à teoria do domínio do fato ou à sua 
consideração como partícipe na modalidade instigador do crime (op. cit., p. 21). 

492 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Op. cit., p. 56. 
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12.850/2013. Porém, entende-se que, por se referirem a práticas que somente 

podem ser desenvolvidas após a efetiva constituição da organização criminosa, 

não há perfeita subsunção ao núcleo “constituir”. 

 

No âmbito do Primeiro Comando da Capital, aliás, tais condutas são 

claramente identificáveis nas ordens e planejamentos oriundos da sua esfera de 

liderança, citando-se, como exemplos: 

 

(i) a transposição de uma estrutura funcional na qual todo o centro de 

proliferação das ordens ficava condensado nas mãos da cúpula para outro 

caracterizado por células de gestão, seccionadas por atuações específicas, 

detentoras de certo nível de autonomia político-administrativa, ainda que 

subordinadas, nas questões centrais e sensíveis às lideranças; essa estratégia 

organizacional teve duplo objetivo: concessão de capilaridade à disseminação das 

regras previamente estabelecidas pela cúpula, em razão da maior proximidade 

dos centros de escoamento daqueles responsáveis pelo exercício das atividades 

da facção, e tentativa de obstar a responsabilização criminal das lideranças, uma 

vez que a maioria das ordens passaram a ser emitidas de centros de comandos 

dispostos abaixo delas; e 

 

(ii) as mutações nas suas normativas institucionais, estruturais e 

disciplinares, o que acarretou a substituição do inicial estatuto por outro mais 

recente. 

 

Assim, o perfeito enquadramento dessas modalidades de condutas típicas 

dos centros de gestão do Primeiro Comando da Capital é no núcleo “integrar”, 

uma vez que nitidamente é pressuposto de tal grau de poder interno fazer parte 

do todo e galgar às esferas de comando. 

 

O núcleo do tipo “integrar”, portanto, demanda um vínculo de 

pertencimento da parte ao todo, da identificação da pessoa como membro de uma 

coletividade, da agregação ou associação à estrutura funcional e às finalidades de 

constituição da organização. Nesse sentido, reconhecem-se como integrantes, 
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além dos já mencionados componentes dos órgãos de controle e gestão do PCC, 

aqueles que são responsáveis pelo desempenho de funções decorrentes da 

própria organização estrutural da fação, que ficam, assim, responsáveis pela 

rotação funcional do agrupamento de pessoas em prol da consecução das 

atividades ilícitas. 

 

São exemplos dessas mencionadas funções estruturais: o controle dos 

lucros obtidos, seja por meio das atividades nitidamente criminosas, seja pela 

arrecadação do dinheiro com o pagamento das mensalidades (“cebola” ou 

“caixote”) ou com a venda de rifas e de ingressos para festas (sistema financeiro 

da facção); a gestão do tráfico de drogas, inclusive do “recolhe” do dinheiro 

auferido com tal prática, e de outras atividades delituosas centrais da organização 

(o “progresso”); o controle dos cadastros dos integrantes (“livro branco”) e do rol 

daqueles que praticaram faltas, bem como das sanções impostas (“livro negro”); a 

estruturação e administração dos benefícios concedidos a familiares de 

integrantes, como alimentos, ajudas financeiras e transportes para visitas (os 

“pés-de-borracha”); a gestão do “núcleo jurídico” (“sintonia dos gravatas”) etc. 

 

Como decorrência da rígida estruturação organizacional e da ausência de 

obrigatoriedade para ingresso nela, devem ser considerados integrantes todos os 

“irmãos”, ou seja, aqueles que foram “batizados”. 

 

De fato, conforme já exposto (item 2.2.1), somente se ingressa no 

Primeiro Comando da Capital mediante indicação de membro já componente, o 

qual se torna “padrinho” do “batizado”, responsável por lhe tutelar e transmitir as 

rígidas normas estruturais, funcionais e disciplinares da organização, entre elas a 

obrigação de, caso instado, desempenhar as atividades responsáveis pela 

consecução das finalidades associativas, sejam aquelas exemplificadas parágrafo 

anterior, sejam outras inerentes a um nível hierárquico menor,493 em quaisquer 

                                                           
493 Tais como a prática de crimes, em especial o narcotráfico, o recolhimento do dinheiro ilícito, a 
venda de rifas, até a resolução de questões sociais da comunidade em nome do PCC, funções 
exercidas costumeiramente pelos “disciplinas”. 
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dos âmbitos territoriais que se façam necessárias.494 Ademais, com o “batismo”, 

forma-se inequívoco vínculo entre o indivíduo e a coletividade na qual ingressa, 

pelo qual ele assume graus de responsabilidade e recebe amparo e proteção do 

agrupamento de pessoas. Por outras palavras, torna-se parte do todo. 

 

Todas essas conclusões a respeito da identificação da responsabilidade 

criminal pela subsunção das mencionadas condutas vinculadas ao Primeiro 

Comando da Capital ao núcleo “integrar” são reforçadas pelos ensinamentos de 

VICENTE GRECO FILHO: 

 

Integrar: é participar como membro, é estar encarregado de uma das 
tarefas dentro da organização, ainda que não venha a praticar 
nenhum ato relativo aos crimes fins. Basta ter o agente aderido a 
ser membro da organização e estar à disposição de exercer a sua 
parte da tarefa que lhe for destinada quando for o caso, desde que 
tal adesão tenha por fim, direta ou indiretamente, a obtenção de 
vantagem de qualquer natureza.495 (grifos nossos). 

 

Vale ressaltar, ainda, que, em decorrência da expansão territorial, 

humana e política do Primeiro Comando da Capital no mundo exterior às grades, 

as suas raízes fundacionais não servem para justificar o enquadramento típico ao 

núcleo “integrar”, seja para concretizar uma visão restritiva, que identifica como 

requisito essencial à subsunção a localização espacial do integrante, qual seja, o 

ambiente interno aos estabelecimentos prisionais, ou, ao contrário, uma 

expansiva, que reconhece que todo preso que se encontra em cárceres 

dominados pelo PCC é, consequentemente, integrante dessa facção. 

 

Confirma a primeira conclusão a verificação de atual inexistência de óbice 

para o “batismo” daquele que nunca tenha passado por estabelecimento prisional. 

Constata-se, também, a assunção de obrigações inerentes à estrutura funcional 

do PCC por aquele que não ainda é “irmão”, que passa as desempenhar de forma 

rotineira, aderindo aos regramentos da facção e alinhavando-se aos seus ideais 

                                                           
494 Nos bairros, em regiões específicas da cidade, em todo o Município, no âmbito regional, 
estadual ou nacional. 

495 GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 17. 
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ilícitos (existem casos de “disciplinas” de bairros que não são “batizados”), ou 

seja, tornando-se, também, parte integrante do todo. 

 

Por outra vertente, no tocante à segunda conclusão, sob a ótica histórico-

sociológica, o preso pode compartilhar do discurso ideológico empregado pela 

cúpula para a união da massa carcerária, ou seja, em prol da melhoria das 

condições indignas prisionais e do reconhecimento do Estado como inimigo 

comum, porém, não aderir às práticas delituosas imprescindíveis à configuração 

típica do delito do artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013, razão pela qual não deve 

incidir em tal responsabilização criminal tão somente pelo fato de estar custodiado 

no mesmo ambiente de recolhimento daqueles que efetivamente são integrantes 

da facção. 

 

Outro ponto ainda merece relevo na análise da responsabilidade penal do 

integrante do Primeiro Comando da Capital. 

 

Conforme destacado acima (item 3.1), a permanência do indivíduo no 

interior dessa facção é submetida ao cumprimento de diversas regras rígidas de 

conduta, representativas de deveres pessoais para a coletividade, dos quais 

decorrem ônus aos membros. Tais deveres podem implicar ônus de menor 

relevância, como o financeiro, decorrente do pagamento da mensalidade (para 

aqueles que estão soltos), ou outros de enorme gravidade, como a imposição da 

obrigação de prática de crimes. Se não há o correspondente cumprimento das 

regras impostas pela facção, o integrante é “colocado no prazo”,496 podendo, em 

razão do inadimplemento, ser dela desligado e sofrer severas punições. 

 

Nesse âmbito, se o elemento volitivo para o cometimento da infração 

penal comprovadamente estiver maculado por coação exercida pelas regras 

estruturais e funcionais da facção, efetivamente impostas pelos demais 

integrantes, difícil será o reconhecimento da censura pela específica prática 

                                                           
496 Terminologia interna do PCC para o controle daqueles que estão inadimplentes com as suas 
obrigações funcionais, sendo, realmente, na maioria dos casos, concedido prazo para 
“regularização” do adimplemento.  
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delituosa que decorreu da submissão à coação, pelo reconhecimento de hipótese 

que elide a culpabilidade (ter-se-ia, neste caso, modalidade de autoria mediata 

pelo domínio da vontade em decorrência da coação). 

 

Porém, nesse contexto, não se isentará da responsabilização pelo delito 

de organização criminosa, uma vez que tal crime já estará integralizado e 

consumado desde data pretérita, ou seja, aquela do seu ingresso (“batismo”), 

momento no qual o elemento volitivo estava coadunado com os ilícitos 

desideratos associativos. Por fim, conforme observa VICENTE GRECO FILHO, é 

inequívoco que, se a conduta de integrar a organização decorreu de coação, de 

uma situação de irresistibilidade, não deve incidir ao seu autor a 

responsabilização penal com base no artigo 2º, da lei 12.850/2013.497 

 

Os maiores complicadores interpretativos das condutas reconhecidas no  

âmbito das atividades vinculadas ao Primeiro Comando da Capital e passíveis de 

subsunção ao tipo penal analisado decorrem dos núcleos “promover” e “financiar”, 

uma vez que, à categoria nuclear do tipo, foram elevados verbos que tanto podem 

representar a função exercida por aquele que atua cumprindo um papel 

previamente deliberado na estrutura funcional, ou seja, que se entende parte 

integrante da organização criminal, como aquela desempenhada por um mero 

colaborador esporádico.498 

 

O verbo “promover”, que, de modo reduzido, pode ser identificado na 

conduta de impulsionar ou fomentar o avanço de algo, conduz a uma vasta 

interpretação das modalidades de condutas hábeis ao seu reconhecimento fático, 

como atesta uma rápida análise das definições extraídas da doutrina: “organizar, 

                                                           
497 “O coagido pode vir a ser absolvido se se integrou à organização em situação de 
irresistibilidade, mas é contado para compor o mínimo legal de membros.” (GRECO FILHO, 
Vicente. Op. cit., p. 13). 

498 Exatamente em razão de o tipo penal contemplar condutas nucleares que permitem a 
responsabilização tanto do integrante como do colaborador externo à organização, não se verifica 
correta a opção de EDUARDO ARAÚJO DA SILVA pela adoção do nomen juris “participação em 
organização criminosa” para o tipo do artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013 (Organizações 
Criminosas, p. 28). Em face da omissão legislativa na alocação de rubrica ao artigo 2º, da lei 
12.850/2013, bem como da peculiaridade da sua construção típica nuclear, poder-se-ia adotar a 
nomenclatura básica “organização criminosa”. 



285 

 

estruturar, viabilizar, criar condições, dar suporte, levar a efeito, enfim, tornar 

possível ou efetiva a existência e funcionamento de uma organização criminosa” e 

“realizar, impulsionar ou fomentar a criação de organização criminosa 

estruturalmente ordenada, inclusive, com divisão de tarefas”;499 “pôr em 

execução, ser a causa de, gerar, provocar, mas também divulgar, estimular, fazer 

propaganda de, anunciar”;500 ou “estimular, fomentar, impulsionar ou instigar a 

formação da societas delinquentium”.501 

 

“Financiar” corresponde a custear ou bancar monetariamente, a prover ou 

aportar os recursos, fornecer numerário de apoio ao funcionamento da entidade. 

Trata-se de modalidade específica do núcleo “promover”, em especial se for 

tomada por base a definição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR 

BUSATO, que agregam aos significados acima exemplificados “custear, sustentar, 

manter, arcar com os custos, ou ao menos compartilhar com os demais 

participantes, não apenas financeiramente, mas com toda e qualquer ajuda, 

material, moral, e até psicológica.”502 

 

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, analisando o núcleo “promover”, afirma ser 

“inadequada” a sua figura, seja em razão da dualidade de sentidos, seja da 

inaplicabilidade deles: “no significado de gerar, encaixa-se no outro verbo 

constituir; ainda, no significado de difundir, torna-se estranha a figura de difundir a 

organização criminosa, algo que, normalmente, é camuflado”. E conclui que seria 

suficiente constar no tipo o verbo “integrar”, que abrangeria todos os demais: 

“quem promove ou constitui uma organização, naturalmente a integra; quem 

financia, igualmente, a integra, mesmo como partícipe.”503 

 

Tal posicionamento, no entanto, deve ser concebido com reservas, em 

especial se transportado para o contexto da análise das condutas passíveis de 

                                                           
499 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Op. cit., p. 56. 

500 GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 17. 

501 LEMOS, Arthur Pinto de; OLIVEIRA, Beatriz Lopes de. Op. cit., p. 21. 

502 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Op. cit., p. 56. 

503 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa, p. 18. 
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responsabilização no âmbito do Primeiro Comando da Capital, em que são 

identificáveis nítidas condutas de “promover” e “financiar” desempenhadas por 

colaboração exterior à organização.504 

 

Não se desconsidera a constatação da amplitude interpretativa do núcleo 

“promover”, a ponto de, como visto, nele ser reconhecida uma ação prévia à 

própria existência da organização criminosa, a qual somente passaria a existir 

pela concretização do outro núcleo “constituir”, sendo lógico que, neste caso, a 

responsabilização penal demandaria a constatação do nexo de causalidade entre 

tal fomento (a “promoção”) e o efetivo surgimento da organização criminosa. 

 

É certo, também, que as condutas nucleares “constituir”, “promover” ou 

“financiar” são costumeiramente diagnosticadas nas ações daqueles que 

efetivamente integram o Primeiro Comando da Capital, representando funções 

também desempenhadas pelos “irmãos”.505 E, em razão dessa constatação, com 

relação aos integrantes, afirma-se que a descrição típica do artigo 2º, caput, da lei 

12.850/2013, consubstancia-se em um tipo misto alternativo.506 

 

Porém, com relação aos núcleos “promover” e “financiar”, inúmeras são 

as condutas passíveis de subsunção a eles praticadas por aqueles que não são 

integrantes da organização criminosa, destinadas à colaboração, de qualquer 

forma, para a estruturação, o desenvolvimento e a expansão das finalidades 
                                                           
504 Como será abaixo enfatizado, esse autor, amparado no disposto no artigo 29, caput, do Código 
Penal, aceita a possibilidade de reconhecimento de participação exterior à associação criminosa, 
razão pela qual se compreende a análise concernente às condutas nucleares. Porém, também 
como ele próprio demonstra, a doutrina cinde-se na aceitação da possibilidade de participação no 
delito plurissubjetivo do artigo 288, do Código Penal, fator que deve ser considerado para o 
entendimento a respeito da inserção desse verbo no rol dos núcleos do tipo do artigo 2º, caput, da 
lei 12.850/2013. 

505 Aliás, como já demonstrado acima, os “irmãos” sabem da sua responsabilidade com o “partido”, 
têm ciência das funções que devem desempenhar em prol da “promoção” da facção. 

506 “Cuida-se de tipo misto alternativo. Logo, mesmo que o agente pratique, em um mesmo 
contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da 
alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada 
em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena. Pouco importa que o autor tenha 
promovido, constituído e financiado determinada organização criminosa. Terá praticado um único 
de organização criminosa, por força da incidência do princípio da alternatividade. Entretanto, se 
tais condutas recaírem sobre organizações criminosas distintas, haverá concurso de crimes 
(material ou mesmo continuado).” (LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., 482). 
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ilícitas associativas, as quais identificam, portanto, uma colaboração externa à 

organização criminosa. 

 

Em razão dessa possibilidade fática, EDUARDO ARAÚJO DA SILVA afirma 

que “promover importa em fomentar de qualquer modo, ainda que não faça parte 

da estrutura da organização”,507 e MARCELO BATLOUNI MENDRONI, depois de 

expressar que o núcleo do tipo “integrar” indica um crime formal, com relação aos 

demais núcleos explica que se aplicam não somente a integrantes da organização 

criminosa, mas também a terceiros, que não a integram, mas que “promovem”, 

“constituem” ou “financiam”.508 

 

A título de exemplificação, podem ser reconhecidas colaborações 

exteriores à organização nas condutas de captação pessoal de informações, orais 

ou por meio de bilhetes codificados, das lideranças presas, com posterior repasse 

aos centros estratégicos de disseminação delas aos integrantes; promoção de 

eventos com a específica finalidade de fomento financeiro para a facção; vendas 

de rifas cuja renda também é destinada ao PCC; a inserção, nos presídios, de 

aparelhos celulares ou outro meio de comunicação (esta última conduta, ao 

contrário das outras mencionadas, possui tipificação no Código Penal, no artigo 

349-A, inserido pela lei nº 12.012, de 6 de agosto de 2009, conforme já exposto 

no capítulo 2), entre outras. Contudo, como já explicado, não é possível, por meio 

de uma observação isolada de tais práticas, ou seja, sem a análise dos elementos 

necessários para o reconhecimento da condição de integrante, afirmar tratar-se 

de colaboração exterior. 

 

ANDREA R. CASTALDO, analisando o tipo penal da associação de tipo 

mafioso, do artigo 416 bis, do Código Penal da Itália, reconhece que participação 

ocorre na hipótese de atuação de modo estruturado e orgânico a título de membro 

da associação, porém, colaboração (concurso externo à associação) refere-se à 

conduta daquele que, não sendo parte da organização, limita-se a prover uma 

                                                           
507 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas, p. 28. 

508 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Op. cit., p. 12. 
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contribuição desde fora, em qualquer modo de suporte à estrutura e aos fins da 

organização. Destaca, ainda, que o alcance da exata diferenciação entre as duas 

modalidades de condutas decorrerá da análise das provas. Ademais, afirma que 

na jurisprudência italiana, depois de oscilações e incertezas, passou a ser 

definitivamente prevalecente o princípio da admissibilidade do concurso externo, 

reconhecido também pela “Sezioni Unite della Cassazione (Cass, sez. Unite, 5 

octubre 1994, ric. Demitry)”.509 

 

Caso concreto dessa possibilidade de subsunção típica diferenciada 

(reconhecimento da colaboração externa) no contexto de delito associativo, e das 

divergências interpretativas, foi a hipótese fática submetida à apreciação judicial 

por meio dos autos do processo nº 576.01.2008.015137-6 (controle nº 876/08), 

que tramitou a partir de 2008 perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de São José 

do Rio Preto/SP. 

 

Apurou-se que, de dentro de estabelecimento prisional, integrante do 

Primeiro Comando da Capital estava organizando evento festivo que tinha como 

finalidade o financiamento daquela facção por meio do produto auferido com a 

venda dos ingressos e da venda de CDs contendo músicas enaltecedoras dos 

delitos praticados por tal agrupamento de pessoas. Para tanto, contava, no 

ambiente externo, com o gerenciamento das ações por indivíduo que colaborava 

com as atividades da facção, porém, sem comprovação de ser “batizado”, bem 

como com o auxílio de outras três pessoas que se dedicavam, principalmente, à 

venda dos ingressos, comprovadamente cientes da destinação ilícita do dinheiro 

angariado (inclusive, usando o nome da facção para compelir os compradores 

dos ingressos a efetuarem o pagamento). Os convites da festa ainda foram 

distribuídos a indivíduos vinculados ao PCC em diversas localidades, “disciplinas” 

de bairros e de cidades vizinhas. Nos dias que antecederam ao evento festivo, 

foram apuradas tratativas para venda e distribuição de drogas na festa, o que 

efetivamente foi confirmado por meio de diligência policial impeditiva da 

continuidade do evento (que constatou, ainda, a presença de inúmeros menores). 

                                                           
509 CASTALDO, Andrea R. Op. cit., p. 879. 
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E, em diligência empreendida na residência da pessoa investigada em feito 

diverso (reconhecido como um dos “disciplinas” do PCC em cidade vizinha), 

encontrou-se cópia do estatuto do Primeiro Comando da Capital, material próprio 

para sua divulgação do evento e diversos convites que tinham a ele sido 

confiados para venda. 

 

No tocante às condutas referentes a essa facção criminosa, a imputação 

que constou na denúncia referiu-se à prestação de auxílio material ao seu 

fomento financeiro, posicionamento que foi expressamente confirmado na 

sentença condenatória com reconhecimento da subsunção típica ao artigo 288, 

parágrafo único, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.510 Contudo, 

no julgamento dos recursos de apelação interpostos (autos 0015137-

65.2008.26.0576, acórdão de 27 de novembro de 2012, Relator Laerte Marrone 

                                                           
510 Segue a argumentação jurídica empregada na sentença de lavra do Juiz de Direito CAIO CESAR 

MELLUSO: “A existência de grupos criminosos que atuam dentro e fora do sistema penitenciário, 
inicialmente no Estado de São Paulo, no caso em tela, aquele autodenominado PCC, Primeiro 
Comando da Capital, é fato público e inegável” (fl. 38, da sentença). “(...) Nesse quadro, é 
inquestionável a existência da organização criminal autodenominada PCC, surgida nos presídios 
paulistas, atualmente com atuação dentro e fora dos presídios, com a prática de atos criminosos 
violentos, contribuindo para o aumento da atual sensação de insegurança pública na sociedade” 
(fls. 39-40, da sentença). “(...) O crime de quadrilha ou bando apresenta como objeto jurídico a paz 
pública, revelando como ação nuclear típica o verbo “associar”, exigindo, ainda, a associação de 
mais de três pessoas e o fim de cometer crimes. Trata-se de crime de concurso necessário de 
pessoas, o que não significa, necessariamente, concurso de autores, admitindo o concurso entre 
co-autores e partícipes. Sem olvidar da celeuma doutrinária acerca da questão, co-autoria e 
participação no crime de quadrilha ou bando, é punível e responsável o agente que, de qualquer 
modo, concorre para o crime de quadrilha ou bando, agindo em concurso de agentes, artigo 29 do 
Código  Penal, quer chamado de co-autor, quer chamado de partícipe. A participação no crime de 
quadrilha ou bando se mostra mais clara ao se ter, no caso em tela, a aderência dos agentes à 
quadrilha ou bando armado já existente” (fls. 40-41, da sentença). “(...) A distinção básica entre 
autor e partícipe está na realização da conduta descrita no tipo ou na concorrência para a sua 
realização, de qualquer modo. No caso em tela, considerando que o verbo do tipo é “associarem-
se”, diante do já exposto, notadamente diante da existência prévia do referido grupo criminoso 
armado, previamente constituído, a modalidade de concurso de agentes deve ser a participação, 
pois os co-réus, conforme determina o artigo 29 do Código Penal, “de qualquer modo” 
concorreram para aquele crime, aderindo suas vontades ao do grupo, prestando auxílio material e 
moral, idealizando, promovendo, divulgando e realizando evento com o fim de contribuir na 
arrecadação de fundos para fomentara referida organização criminosa. Assim, conforme a teoria 
monista, revelada no artigo 29, caput, do Código Penal, os co-réus, ainda que partícipes, 
concorrendo de qualquer modo para o crime, incidem nas penas a este cominadas” (fl. 47, da 
sentença). “(...) Assim, inegável a participação dos denunciados no crime de formação de 
quadrilha armada, sendo possível, até mesmo, doutrinariamente, em tese, falar-se em co-autoria 
(notadamente quanto ao co-réu Davi)” (fl. 50, da sentença). 
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de Castro Sampaio),511 o Tribunal de Justiça, por sua 3ª Câmara de Direito 

Criminal, ainda que mantendo a condenação relativa ao delito do artigo 288, 

parágrafo único, do Código Penal, para a maioria dos réus (depois de afirmar ser 

fato notório, pela dicção do artigo 334, inciso I, do antigo Código de Processo 

Civil, a caracterização do Primeiro Comando da Capital como organização 

criminosa armada), o fez sem o reconhecimento da tese da colaboração exterior à 

associação delituosa: as condenações consideraram a responsabilidade por 

serem membros do PCC, e não colaboradores, tanto que em dois casos houve 

absolvição porque “não se conseguiu provar sua condição de membro do PCC” e 

não haver “notícia concreta de algum ato que demonstre, de forma inequívoca, 

sua atuação no seio da organização criminosa.” 

 

Constata-se, portanto, que a tese da admissibilidade do concurso de 

pessoas, na espécie participação, no contexto dos delitos plurissubjetivos, 

provocava divergências concretas no momento da aferição da responsabilização 

criminal, ainda que, de acordo com GUILHERME DE SOUZA NUCCI, sem ocorrer o 

afastamento da responsabilização, apenas a conformando à modalidade de 

autoria.512 Porém, de modo exemplificativo, esse autor defende a aplicabilidade 

da tese, expondo a hipótese de um indivíduo que, conhecendo a existência de um 

determinado grupo criminoso, resolve, por uma só vez, auxiliar a organização, 

cedendo aos seus integrantes um local para o encontro, e conclui: “tornou-se 

partícipe, sem integrar o bando. É o que sustentam Antolisei, Cicola, Pannaim e 

                                                           
511 Disponível em 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015
137-
65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlia
s=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkb
RiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd
2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUM
wt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D, acesso 
em 14.11.2017.  

512 “É controversa a aceitação do concurso de pessoas, na espécie participação, no contexto do 
crime de quadrilha ou bando (plurissubjetivo). Há quem sustente a impossibilidade, pois a pessoa 
que dá algum tipo de auxílio para uma quadrilha deve ser considerada integrante da associação, 
isto é, co-autor necessário” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Geral 
Parte Especial. 3. ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 898). Deve-se observar, 
contudo, que, para esse posicionamento, há restrição da responsabilização penal em decorrência 
de as provas exigidas para o reconhecimento da integração ao agrupamento de pessoas serem 
diversas e mais complexas do que para a identificação de uma colaboração exterior. 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0015137-65.2008.8.26.0576&cdProcesso=RI0009XRS0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvec1TRjBtTCtDxbemYfoDiH01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2BYOwTWXptQignWFJch18b0slhc5DtigkGcK4leS2m6%2Bcs2DHlVyNUMwt5wM3Gtw5Mdz13%2BoXt7CwB%2BW6ecOsNXDCSfHKRI1kpUURcC0370nwfNw%3D
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Esther Figueiredo Ferraz, que faz a citação dos primeiros (A co-delinquência no 

direito penal brasileiro, p. 134)”.513 

 

Outros aspectos das condutas “promover” e “financiar” ainda devem ser 

considerados. 

 

O reconhecimento da possibilidade de caracterização de tais condutas 

como colaborações exteriores à organização não acarreta a necessária conclusão 

das suas menores lesividades, e não exclui a necessidade de análise qualitativa e 

quantitativa das ofensas por elas ocasionadas. Conforme explica EDUARDO 

ARAÚJO DA SILVA, a conduta de financiar é aplicável inclusive aos chamados 

“investidores” do crime organizado, que raramente aparecem nas 

investigações.514 VICENTE GRECO FILHO, por sua vez, entende fundamental, para a 

estruturação de uma organização criminosa, o desempenho das atividades 

financeiras, decorrente da divisão interna de tarefas, ressaltando, porém, que o 

tesoureiro ou o aplicador dos recursos da organização não deve incidir núcleo 

“financiar”, mas sim no “integrar”515 (essa conclusão atesta a afirmada 

maleabilidade de sua subsunção típica, aplicável, assim, tanto ao integrante do 

PCC, como ao colaborador externo). 

 

De fato, a promoção de uma organização criminosa, em especial pelo 

financiamento, em determinadas hipóteses, pode configurar elemento 

fundamental à pratica dos crimes fins, pela concessão ao grupo delituoso de 

todos subsídios materiais necessários para a sua existência, não sendo 

equivocado reconhecer, a partir de uma análise da cadeia causal, a 

imprescindibilidade das condutas de financiamento ou de colaboração para a 

realização da conduta nuclear “integrar”. Ou seja, numa cadeia de importância 

causal, tais modalidades nucleares guardam inter-relação, o que justificaria a 

                                                           
513 Idem, ibidem. 

514 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações Criminosas, p. 28. 

515 GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 17. 
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elevação à categoria de núcleos do tipo penal do artigo 2º, caput, da lei 

12.850/2013. 

 

Partindo dessas constatações, entende-se que, para efeitos de 

modulação das responsabilidades criminais, como permite o artigo 29, caput, do 

Código Penal, não se deve considerar apenas a qualificação da conduta como 

colaboração exterior à organização ou como própria da qualidade de “integrante”. 

Reclama-se a verificação da maior ou menor lesividade dela, tanto em termos 

qualitativos, como quantitativos, representados na intensidade de fomento ao 

desenvolvimento das ações delituosas da facção e da manutenção da sua 

estrutura organizacional e das atividades funcionais internas516, sem prejuízo de, 

para o integrante, ser considerada a sua importância política para a organização 

criminosa, que poderá acarretar a aplicação da agravante do artigo 2º, § 3º, da lei 

12.850/2013.517 Essa proposta de dosagem da responsabilização criminosa é 

respaldada pela adoção da circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, 

relativa à análise das consequências do crime. 

 

Vale observar, ainda, que, ao contrário da conduta “integrar”, que 

demanda o reconhecimento da permanência da organização criminosa, a 

colaboração diversa da prática do integrante (dos núcleos “promover” ou 

“financiar”), não indica a representação de uma habitualidade, razão pela qual se 

identifica como delito instantâneo.518 E, pela análise dos momentos consumativos, 

bem como por serem condutas acessórias (o “promover” e o “financiar”), admite-

                                                           
516 Conclui-se que o reconhecimento de um indivíduo como integrante não necessariamente 
ocasionará uma responsabilização penal maior do que aquela devida para um colaborador 
externo, uma vez que, no tocante à proporcionalidade da importância do ato o fomento da 
estrutura da organização criminosa, poderá ser reconhecida maior intensidade, por exemplo, em 
um financiamento externo de grande soma de dinheiro, do que na conduta daquele indivíduo 
“batizado” que exerce a “disciplina” do bairro. 

517 Assim, a censura criminal pelo exercício de uma função de nível hierárquico mais baixo, por 
exemplo, dos “disciplinas”, não poderá ser similar àquela aplicada aos postos intermediários 
(“sintonias regionais”), a qual, por sua vez, também deve ser diferenciada daquela concernente às 
funções mais elevadas (“sintonia gerais e finais”). 

518 Nesse mesmo sentido, reconhecendo serem tais modalidades nucleares delitos instantâncias, 
VICENTE GRECO FILHO (op. cit., p. 17) e ANA LUIZ ALMEIDA FERRO, FLÁVIO CARDOSO PEREIRA E 

GUSTAVO DOS REIS GAZZOLA (op. cit., p. 52). Vale reafirmar que, se a promoção ou o financiamento 
correspondeu a uma das funções exercidas pelo integrante, haverá a configuração do delito 
permanente, pelo reconhecimento de serem, nesse caso, modalidades do núcleo “integrar”. 
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se a responsabilização criminal, para o colaborador, com relação à tentativa de 

tais condutas no âmbito do Primeiro Comando da Capital.519 Isso não implica 

desconsiderar, como pressuposto anterior, a imprescindibilidade de 

reconhecimento da perpetuidade da organização criminosa, uma vez que tal 

circunstância é elemento essencial ao seu próprio reconhecimento jurídico e 

aplicável, por extensão, ao tipo penal do artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013. 

 

No tocante ao objetivo de conquista da vantagem indevida, também se 

pode constatar diversidade entre aquelas perseguidas pelo integrante e os 

identificados com relação aos colaboradores externos. Essa realidade decorre da 

amplitude terminológica da construção dos requisitos normativos essenciais ao 

reconhecimento de uma organização criminosa, uma vez que o artigo 1º, § 1º, da 

lei 12.850/2013, reconhece que o objetivo do ingresso ou da colaboração ao 

grupo criminoso é o alcance de vantagem de qualquer natureza, de forma direta 

ou indireta. O ganho, portanto, pode ser de qualquer espécie. 

 

E a constatação da diversidade de vantagem que motiva a prática da 

autoria e da participação é comum no contexto do concurso de pessoas. Basta 

observar, por exemplo, o âmbito dos delitos patrimoniais, em que não há 

ressalvas ao reconhecimento da responsabilidade do partícipe pela colaboração 

prestada ao autor sem almejar o recebimento de parte do produto da 

subtração.520 

 

No caso do Primeiro Comando da Capital, inclusive com relação aos 

integrantes, é possível constatar diversidade de vantagens almejadas e 

                                                           
519 É reconhecida, portanto, a possibilidade de realização de atos de execução sem o concreto 

alcance do desiderato criminoso, que, no caso, seria o auxílio à organização criminosa, 
exatamente em decorrência de a consumação ter sido obstada por circunstâncias alheias à 
vontade do agente. Por exemplo, o colaborador recebe as rifas, realiza as vendas, mas não 
consegue entregar o dinheiro para o integrante do PCC. Nessa hipótese, no momento em que o 
colaborador recebe a cartela da rifa para venda, sabendo que o dinheiro irá para a facção, já deixa 
nítida a sua vontade de colaborar para o seu fomento e o seu desenvolvimento, ou seja, para a 
sua promoção. 

520 Exemplo rotineiro encontrado na doutrina é a colaboração prestada pelo funcionário para 
facilitar o ingresso do furtador no imóvel, sem, no entanto, o partícipe almejar, com tal 
colaboração, algum ganho patrimonial. 
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motivadoras do ingresso em seu quadro humano. A título de exemplo, identifica-

se a vantagem pessoal decorrente da proteção que a facção exerce com relação 

aos seus integrantes,521 em especial contra atos praticados por agrupamentos 

rivais; o desejo de incremento nos ganhos decorrentes do cometimento de crimes, 

sendo certo que a prática delituosa por uma coletividade potencializa a 

probabilidade de concretização dos resultados; o reconhecimento do 

pertencimento a um grupo, que lhe concede alguma espécie de identidade 

coletiva; o incremento da autoestima pelo exercício de um poder político no seio 

de uma comunidade (ser “disciplina”); o endosso dos ideais pregados no 

momento da fundação da facção etc. 

 

Em todos esses casos, o que há em comum entre a conduta do integrante 

e a do colaborador, é a prévia ciência do ingresso em um agrupamento composto 

por mais de três pessoas que se dedica, de maneira permanente, com estrutura 

ordenada e divisão de tarefas, ainda que informal, à prática de delitos cujas penas 

máximas suplantam quatro anos. O resultado final, assim, corresponderá, para 

todos, a aquele decorrente da formação e manutenção da organização criminosa, 

materializada na reconhecida lesividade à sociedade das práticas do 

agrupamento de pessoas.522 

 

Portanto, o que se demanda para o reconhecimento da responsabilidade 

penal para a colaboração exterior à organização é a presença dos elementos 

configuradores de um concurso de pessoas523: efetiva prática da colaboração, em 

quaisquer de suas modalidades; ciência, pelo colaborador, de que sua conduta 

                                                           
521 Consta, no artigo 15, do estatuto do PCC de 2011: “Os ideais do comando estão acima de 
conflitos pessoas, no entanto, o comando se solidariza com aquele integrante que esteja certo e 
em desvantagem para resolver seu problema pessoal. Este apoio será prestado caso seja 
aprovado após avaliação direta da sintonia.” 

522 Nesse sentido: “Para a configuração típica também não é necessário lucro, caracterizando 
crime o financiar, ainda que sem o caráter de retorno financeiro direto. A vantagem advirá das 
atividades criminosas da organização.” (GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 17). 

523 ANDREA R. CASTALDO afirma, analisando a possibilidade de concurso externo na associação de 
tipo mafioso, que a configuração do concurso eventual de pessoas nesse delito plurissubjetivo “é 
um problema para resolver obviamente seguindo os princípios da teoria geral do delito, pois não 
representam, desde uma perspectiva stricto sensu técnico-jurídica, alguma especificidade.” 
(CASTALDO, Andrea R.. Op. cit., p. 17 – tradução livre). 
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ocasionará um fomento ao desenvolvimento ou à manutenção da organização 

criminosa; existência de nexo de causalidade entre a colaboração e o resultado 

do crime de organização criminosa; e o liame subjetivo entre a conduta de 

colaboração e a própria existência do grupo criminoso, estruturado pelos autores 

do delito.524 

 

Caso inexista tal conjunto probatório, serão possíveis duas conclusões: 

 

a) reconhecer-se ausência de responsabilidade por, no contexto fático, 

não ser possível ao colaborador antever o resultado da sua conduta, ou seja, o 

fomento de uma organização ilícita, caso em que a colaboração circunscrever-se-

á exclusivamente a uma finalidade despida de ilicitude; 

 

b) ou verificar-se, com base em conjunto probatório suficiente, que o 

terceiro pretendia colaborar para prática infracional diversa, hipótese em que seria 

possível reconhecer a colaboração exterior em outro delito plurissubjetivo (por 

exemplo, no delito residual do artigo 288, do Código Penal, no caso de 

comprovada crença de a colaboração destinar-se a uma associação de pessoas 

dedicada à prática de crimes sem uma conformação estrutural organizada com 

divisão de tarefas – aplicação do artigo 29, § 2º, do Código Penal, da cooperação 

dolosamente distinta), ou, existindo prova em outro sentido, constatar-se que a 

colaboração prestou-se ao cometimento de um crime específico, podendo ser 

reconhecido um pontual concurso de pessoas. 

 

Se, no panorama típico atual, ao estabelecer, de forma expressa, como 

condutas nucleares algumas que podem ser concretizadas por meros 

colaboradores, o legislador teria cessado, em tese, a celeuma previamente 

constatada, com a taxatividade delas no tipo penal, também criou ambiente 

normativo para outra divergência ser ventilada: a subsunção à construção típica 

                                                           
524 Nesse último aspecto, o colaborador, tendo ciência de que o seu ato de promover ou financiar 

destina-se ao Primeiro Comando da Capital, e, mesmo assim, realiza o financiamento ou a 
promoção, demonstra que, mesmo antevendo o resultado da sua colaboração, a ele é indiferente, 
razão pela qual a colaboração à organização criminosa pode lhe ser imputada no mínimo a título 
de dolo eventual. 
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anterior (do artigo 288, do Código Penal), ainda que refletisse menor subsunção 

fática à conduta nuclear (“associarem-se”), possibilitava o reconhecimento da 

participação exterior à organização criminosa (para os adeptos dessa tese) e a 

dosagem da reprimenda penal nos termos do artigo 29, do Código Penal, até 

mesmo com o emprego da causa de redução de pena do seu § 1º (participação 

de menor importância); porém, com a construção típica do artigo 2º, caput, da lei 

12.850/2013, esta tarefa agora é árdua. 

 

Uma possível solução aos constatados problemas dogmáticos relativos à 

justa identificação da responsabilidade criminal das condutas no âmbito do 

Primeiro Comando da Capital poderia ter sido a alocação, em preceitos 

sancionadores diversos, de condutas centrais da organização criminosa e de 

outras consideradas colaborativas, com diferenciação nas modulações das penas. 

 

Essa proposta de construção típica, que contaria com patamar inicial de 

pena em abstrato menor para a colaboração externa do que o estabelecido para o 

reconhecimento da condição de membro da organização, seria hábil ao 

reconhecimento de que, em hipóteses específicas, a censura criminal a respeito 

dessa colaboração exterior à facção não pode ser comparada à que incide para o 

integrante. Porém, nesse exercício hipotético, deve constar que o preceito 

sancionador do imaginado tipo penal da colaboração exterior deveria ostentar 

balizamento máximo condizente à justa censura para aquelas condutas que, 

proporcionalmente, revelam intensa colaboração aos ilícitos desideratos da 

organização criminosa. 

 

Atualmente, ainda que o legislador tenha posicionado todas as condutas 

no mesmo patamar de núcleos dos tipos, entende-se que, sob pena de ofensa 

aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, não podem ser 

desconsideradas, no momento da dosagem da pena para aqueles que exercem 

diversos papéis colaborativos, as reais disparidades em termos de maior ou 

menor fomento às finalidades associativas, ao desenvolvimento e à manutenção 

da facção criminosa. Portanto, depois de alcançada a conclusão de a conduta 

analisada ser principal (inerente ao membro) ou acessória (do colaborador 
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externo), a verificação da lesividade de cada uma delas deve ser o norte para a 

censura criminal, possibilitando, assim, até mesmo o reconhecimento da 

excepcional causa de redução de pena da participação de menor importância 

(artigo 29, § 1º, do Código Penal). 

 

O que se propõe, portanto, para a análise das condutas nucleares do 

artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013, é o afastamento tanto de uma conceituação 

unitária de autor, como do conceito restritivo formulado pela teoria objetivo-formal. 

 

Para tanto, sugere-se aproximação aos conceitos da teoria objetivo-

material, com a “consideração da maior periculosidade que deve caracterizar a 

contribuição ao fato por parte do autor frente à do cúmplice (partícipe)” e por meio 

de “uma restrição distinguida na importância objetiva da contribuição, sobre a 

base de diferenciar entre condição e causa, trata-se de indagar a maior 

perigosidade objetiva da contribuição”.525 

 

Em prol da justa responsabilização criminosa, vale, também, um paralelo 

com as premissas da teoria subjetiva da participação, relativas ao 

“estabelecimento de especiais disposições penais para as participações” que 

indicariam “que estas formas de intervenção devem ser tratadas de outra maneira 

dentro do conceito global de autor”. Essas disposições especiais decorreriam de 

critério subjetivo, que indica que o autor quer o fato como próprio por possui 

animus auctoris para a contribuição causal ao fato, qualquer que seja seu 

conteúdo (no caso do PCC, essa “vontade de autor” é revelada pela 

exteriorização do sentimento de pertencimento à facção e pelo exercício das suas 

funções estruturais e organizacionais, conforme acima argumentado), e que o 

participe deseja o fato como alheio e atua unicamente com animus socii.526 

                                                           
525 CALLEGARI, André Luís. Teoria geral do delito e da imputação objetiva. 2. ed. rev. e ampl.. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 195. 

526 Idem, p. 195-196. Reconhecem-se as críticas apresentadas a tais teorias, em resumo 
sedimentadas na amplitude de interpretação dos critérios materiais e subjetivos, o que poderia 
ocasionar arbitrariedades na imposição das responsabilizações criminais; porém, o que se 
pretende com a lembrança da existência de tais teorias (hoje em desuso), é o contrário: a justa 
aplicação da sanção penal à hipótese de colaboração exterior à organização comprovadamente 
reconhecida como participação de menor importância. Ademais, especificamente com relação à 
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Finalizando a análise dos elementos norteadores da dosagem das 

sanções penais para os colaboradores e os integrantes do Primeiro Comando da 

Capital, deve-se ponderar que, além da incidência da causa de aumento de pena 

estabelecida pelo artigo 2º, § 2º, da lei 12.850/2013 (emprego da arma de fogo, 

acima explicitado), a análise dos fatos responsáveis pela sua expansão territorial, 

social e política, tanto no ambiente interno às grades, como no mundo exterior, 

demonstra ser notória527 a sua conexão com outras organizações criminosas 

independentes, o que representa a modalidade de aumento de pena estabelecida 

pelo artigo 2º, § 4º, inciso IV, da mesma lei. 

 

Conforme explicitado anteriormente, o Primeiro Comando da Capital, 

durante seu processo de expansão territorial nacional, empregou a estratégia 

inicial de aproximação às outras facções criminosas que comandavam específicos 

ambientes fora do Estado de São Paulo,528 criando vínculos em prol do 

incremento de seus ganhos por meio do aumento da captação de dinheiro com a 

venda de rifas e os pagamentos de mensalidades, bem como pela distribuição do 

seu entorpecente no interior dos presídios e nos pontos de venda externos.529 

                                                                                                                                                                                
teoria subjetiva da participação, conforme demonstrado acima, não se pretende invocar a sua 
consequência, ou seja, a obrigatória censura menor à colaboração exterior, uma vez que há 
hipóteses nas quais a sua justa responsabilização criminal reclama a ela a aplicação de sanção 
penal similar àquela cabível à conduta do integrante da facção criminosa. E, com relação à teoria 
do domínio do fato, conforme será pontuado no próximo item, por se reconhecer no PCC um 
aparato organizado de poder, entende-se a ele aplicável uma específica modulação dela, o 
domínio da organização, que auxiliará na compreensão da responsabilização penal da atuação em 
prol da facção daqueles que, em temos de lesividade, encontram-se em patamar oposto à 
colaboração exterior de menor importância (os integrantes da sua cúpula dirigente). 

527 Com relação às demais causas de aumento de pena previstas no artigo 2º, § 4º, da lei 
12.850/2013, apesar de serem rotineiramente constatadas em contextos específicos de 
investigações criminais, nelas não se constata a notoriedade necessária para a imputação a todos 
os integrantes. 

528 “Com o objetivo de evitar disputas territoriais, é cada vez mais comum a conexão entre as 
organizações criminosas. Isso representa um sensível incremento da potencialidade lesiva dessa 
conduta delituosa, justificando, pois, a aplicação do art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13.” (LIMA, 
Renato Brasileiro de. Op. cit., p. 488-489). 

529 Conforme já esclarecido, se essa primeira tática de conquista humana e territorial não surte 
efeito, a estratégia seguinte é a tomada do território pela violência. Relembra-se, também, que, no 
antigo estatuto do PCC, havia expressa menção da sua conexão com outras criminosas: o vínculo 
com o Comando Vermelho (hoje rompido em razão de divergências decorrentes de conquista de 
rotas de narcotráfico no norte do país – artigo 11), com o Primeiro Comando do Paraná (P.C.P. – 
artigo 12), com o Primeiro Comando do Mato Grosso do Sul (P.C.M.S. – artigo 13), com o Primeiro 
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A conexão com outras facções e organizações criminosas é concretizada 

também em face da necessidade de alcance de materiais ilícitos para serem 

escoados nos negócios do PCC, em especial entorpecentes e armas.530 

 

Tais conexões e alianças, facilitadas atualmente pelos processos de 

globalização e pela evolução tecnológica das comunicações, decorrem, portanto, 

de fins meramente econômicos, revelando-se uma estratégia empresarial de 

união de esforços para incremento dos ganhos mútuos. Para que esse 

planejamento delituoso tenha êxito, a conformação estrutural do liame entre as 

organizações não pode ostentar nível hierárquico, mas sim harmonia e igualdade, 

o que caracteriza a específica forma de atuação em rede.531 

 

                                                                                                                                                                                
Comando de Minas Gerais (P.C.M.G. – artigo 14) e com o Primeiro Comando de Pernambuco 
(P.C.Pe – artigo 15). Já no estatuto de 2011 tornou-se expressa a consolidação do PCC em todo o 
território nacional (no artigo 12 consta que “o comando não tem limite territorial”) e, apesar de 
constar no artigo 13 que não haveria coligação com nenhuma facção e que viveria em harmonia 
com as facções dos outros estados, os episódios atuais revelaram o contrário: o mapa prisional do 
nosso país hoje pode ser seccionado entre os Estados nos quais há coligação do PCC com outras 
facções criminosas e aqueles nos quais há completa cisão, marcada por violentas disputadas 
territoriais. 

530 Em 2005 (17 de maio), José Márcio Felício dos Santos, o “Geleião”, um dos fundadores do 
PCC, já revelava para a Comissão Parlamentar de Inquérito, da Câmara dos Deputados, 
instaurada para apurar o tráfico de armas, a formação de um pacto “empresarial” com o Comando 
Vermelho, que figura como fornecedor de armas de fogo. O pretérito vínculo de atividades ilícitas 
entre PCC e CV ficou claro em investigação realizada no interior do Estado de São Paulo 
concernente ao tráfico de drogas, na qual o principal expoente delituoso intermediava negociações 
entre as duas organizações e, pelo acórdão condenatório, foi reconhecido como integrante tanto 
das facções paulista (no exercício da “Sintonia Geral da área 17”) e também da carioca (fls. 12 e 
13 do acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
de 11 de fevereiro de 2015, de lavra do Desembargador Salles Abreu, autos da apelação nº 
0003068-61.2009.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, disponível em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?localPesquisa.cdLocal=4&processo.codigo=RI0029MIB0000
&conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NMPARTE&tipoNuP
rocesso=UNIFICADO&dePesquisa=welton+ferreira+de+souza&uuidCaptcha=#?cdDocumento=31, 
acesso em 19.11.2017). 

531 “As modernas estruturas criminais não atuam de forma isolada; as organizações criminais 
estruturam-se através de coordenação e subordinação, favorecendo o estabelecimento das 
chamadas “redes corporativas de associações criminosas”, que, dentre seus objetivos, prestam 
apoio logístico mútuo.” (MASI, Carlo Velho. O discurso político-criminal sobre o crime organizado 
no Brasil. Revista Direito & Justiça. Porto Alegre, v. 40, n. 2, p. 171-180, jul.-dez./2014, p. 176, 
disponível em http//:revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/17344/11147, 
acesso em 05.06.2017). Nesse mesmo sentido: ZANELLA, Everton Luiz. Op. cit., p. 35-36. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?localPesquisa.cdLocal=4&processo.codigo=RI0029MIB0000&conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NMPARTE&tipoNuProcesso=UNIFICADO&dePesquisa=welton+ferreira+de+souza&uuidCaptcha=#?cdDocumento=31
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?localPesquisa.cdLocal=4&processo.codigo=RI0029MIB0000&conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NMPARTE&tipoNuProcesso=UNIFICADO&dePesquisa=welton+ferreira+de+souza&uuidCaptcha=#?cdDocumento=31
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?localPesquisa.cdLocal=4&processo.codigo=RI0029MIB0000&conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NMPARTE&tipoNuProcesso=UNIFICADO&dePesquisa=welton+ferreira+de+souza&uuidCaptcha=#?cdDocumento=31
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Ademais, tendo por pressuposto o raciocínio acima lançado, que reforça a 

necessidade de análise da lesividade para o alcance da dosagem da reprimenda, 

entende-se justificável a elevação da sanção penal em decorrência de conexões 

com outras organizações criminosas, em face do inequívoco incremento da 

potencialidade de geração de efeitos nocivos à sociedade resultante da união de 

esforços dos grupos criminosos.532 

 

Por fim, vale salientar que, pela construção típica estudada, todas as 

condutas acima analisadas, desenvolvidas em prol do Primeiro Comando da 

Capital, podem ser praticadas pessoalmente ou por interpostas pessoas (por 

exemplo, pelo financiamento de empresas “de fachada”, ou pela colocação de 

interpostas pessoas para ações diretas nos contextos ilícitos, almejando a 

ocultação da autoria delituosa), como se extrai dos elementos do tipo do artigo 2º, 

caput, da lei 12.850/2013. 

 

 

4.3.3. As atividades dos integrantes e dos colaboradores do Primeiro Comando da 
Capital e o conflito aparente de tipos penais plurissubjetivos. 
 

Conforme salientado no início deste capítulo, há, na legislação penal 

pátria atual, variadas formações normativas imputando maior responsabilidade à 

prática delituosa em razão da pluralidade de sujeitos. 

 

Além da cláusula geral do artigo 29, do Código Penal, representativa do 

esporádico concurso de pessoas, tipos penais específicos estabelecem a 

responsabilidade penal em razão do intuito de conjugação rotineira de esforços 

delituosos, diferenciando-se em razão dos elementos exigidos para a 

caracterização dos grupos criminosos, da destinação ilícita das atividades por ele 

                                                           
532 “Não há dúvida que a atividade da organização criminosa é perigosa, colocando em risco a paz 

pública. Mais grave se torna o cenário quando há algum tipo de ligação entre duas ou mais 
organizações independentes, no Brasil ou no exterior. Eis a razão da causa de aumento de pena, 
prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/2013. Observou-se, nos últimos tempos, o nefasto 
contato entre organizações criminosas de presídios, cada uma delas comandando uma facção e 
uma região do país. A danosidade social é elevada, justificando a causa de aumento.” (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Organização Criminosa, p. 23). 
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desenvolvidas, do número mínimo reclamado para as associações e das 

reprimendas estabelecidas nos preceitos sancionadores.533 

                                                           
533 Para efeitos comparativos, serão analisados: 

Constituição de milícia privada – Código Penal. “Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, 
manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade 
de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos.” 

Associação para o narcotráfico – Lei 11.343/2006. “Art. 35. Associarem-se duas ou mais 
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, 
caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 
(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. (...) Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 
desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: I - a natureza, a procedência da 
substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a 
transnacionalidade do delito; II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou 
no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; III - a infração tiver 
sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou 
hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou 
diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de 
reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; IV - o crime tiver 
sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de 
intimidação difusa ou coletiva; V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre 
estes e o Distrito Federal; VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a 
quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 
determinação; VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.” 

Crime de “Organização Criminosa” – Lei 12.850/2013. “Art. 1o  Esta Lei define organização 
criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o  Considera-se organização criminosa a 
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão 
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 
a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (...) Art. 2o  Promover, constituir, 
financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - 
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas. (...) § 2o  As penas aumentam-se até a metade se na atuação da 
organização criminosa houver emprego de arma de fogo. (...) § 4o  A pena é aumentada de 1/6 
(um sexto) a 2/3 (dois terços): I - se há participação de criança ou adolescente; II - se há concurso 
de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de 
infração penal; III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao 
exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas 
independentes; V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da 
organização.” 

Associação para prática de genocídio – Lei 2.889/1956. “Art. 1º Quem, com a intenção de 
destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: a) matar 
membros do grupo; b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) 
submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a 
destruição física total ou parcial; d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio 
do grupo; e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo; Será punido: 
Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a; Com as penas do art. 129, § 
2º, no caso da letra b; Com as penas do art. 270, no caso da letra c; Com as penas do art. 125, no 
caso da letra d; Com as penas do art. 148, no caso da letra e; Art. 2º Associarem-se mais de 3 
(três) pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior: Pena: Metade da cominada 
aos crimes ali previstos.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art129§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art129§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art270
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art148
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Com relação às exigências organizacionais estruturais e funcionais, a 

estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas é requisito essencial ao 

crime de organização criminosa (artigo 2º, da lei 12.850/2013), a conformação 

paramilitar é inerente ao tipo do artigo 288-A, do Código Penal, e a organização 

de tipo militar é elementar típica do delito do artigo 24, da lei 7.170/1983.534 Para 

o delito de associação para o narcotráfico (artigo 35, da lei 11.343/2006), 

associação para a prática de genocídio (artigo 2º, da lei 2.889/1956) e a 

associação do artigo 16, da lei de segurança nacional, não há exigências típicas 

concernentes a aspectos estruturais internos. 

 

No tocante ao aspecto finalístico das atividades ilícitas empreendidas pelo 

grupo criminoso, entre os delitos comparados, somente o de “organização 

criminosa”, do artigo 2º, da lei 12.850/2013, não contém especificação dos delitos-

fim (ainda que, neste caso, exista o recorte relativo à limitação para infrações 

penais com penas máximas superiores a quatro anos, ou que tenham caráter 

transnacional). 

 

                                                                                                                                                                                
Associação da lei de segurança nacional – Lei 7.170/1983. “Art. 1º - Esta Lei prevê os crimes 
que lesam ou expõem a perigo de lesão: I - a integridade territorial e a soberania nacional; Il - o 
regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; Ill - a pessoa dos chefes 
dos Poderes da União. Art. 2º - Quando o fato estiver também previsto como crime no Código 
Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a aplicação desta 
Lei: I - a motivação e os objetivos do agente; II - a lesão real ou potencial aos bens jurídicos 
mencionados no artigo anterior. (...) Art. 16 - Integrar ou manter associação, partido, comitê, 
entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do 
Estado de Direito, por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça. Pena: reclusão, de 1 
a 5 anos. (...) Art. 24 - Constituir, integrar ou manter organização ilegal de tipo militar, de qualquer 
forma ou natureza armada ou não, com ou sem fardamento, com finalidade combativa. Pena: 
reclusão, de 2 a 8 anos.” 

Não será objeto de comparação o delito de associação criminosa subsidiário, do artigo 288, do 
Código Penal, exatamente por nele não ser identificado elemento típico diferenciador hábil para o 
contexto comparativo (sem descurar que o artigo 8, da lei 8.072/1990, estabelece pena de 3 a 6 
anos de reclusão para associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos e 
equiparados, porém, sem perder o caráter subsidiário com relação ao tipo penal do artigo 2º, da lei 
12.850/2013). 

534 Quanto ao aspecto estrutural do grupo criminoso, com exceção do delito do artigo 2º, da lei 
12.850/2013, os outros dois citados possuem elementos típicos demasiadamente amplos, o que 
prejudica a atividade do intérprete e macula o princípio da taxatividade. 
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Quanto ao número mínimo exigido para a pluralidade de pessoas, não se 

constata um padrão: a lei 11.343/2006 exige dois, a lei 12.850/2013, quatro, a lei 

2.889/1956, três (mesmo número adotado pelo artigo 288, do Código Penal), e os 

tipos do artigo 288-A e dos artigos 16 e 24, da lei 7.170/1983, sequer 

estabelecem padrão mínimo quantitativo. Essa diversidade de exigência legal 

para o reconhecimento de um grupo criminoso é alvo de críticas na doutrina, com 

argumentos no sentido da impossibilidade de reconhecer uma associação pela 

composição mínima de somente duas pessoas (associações demandariam, pelo 

menos, três; duas levariam a uma coautoria atípica),535 bem como do 

descumprimento das normatizações internacionais relativas à criminalidade 

organizada, caracterizado pela exigência mínima, pela lei 12.850/2013, de quatro 

integrantes para configuração de uma organização criminosa.536 

 

Já com relação às sanções eleitas nos tipos, comparativamente com a 

pena-base do crime de “organização criminosa”: a associação para o narcotráfico 

possui a máxima pena-base maior (10 anos); o crime de constituição de milícia 

privada possui a mínima pena-base maior; a associação para o genocídio 

específica destinada especificamente à prática do delito indicado no artigo 1º, a, 

da lei 2.889/1956, tem pena-base maior (para as demais modalidades de 

infrações indicadas nesse artigo as penas-bases são menores); e as penas dos 

artigos 16 e 24, da lei 7.170/1983, são menores. 

 

Essa demonstração comparativa entre os diversos delitos categorizados 

como de concurso necessário revela, além do embaralhado interpretativo 

ocasionado pela falta de sistematização nas construções legislativas, possíveis 

dificuldades de imputação de responsabilidade criminal para grupos delituosos 

que, tendo uma estrutura orgânica e funcional delimitada pela divisão de tarefas, 

dediquem-se à uma pluralidade de infrações penais (como é o caso do Primeiro 

Comando da Capital). 

                                                           
535 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Op. cit., p. 46. FERRO, Ana Luiza 
Almeida et. al.. Op. cit., p. 41. 

536 ARAS, Vladimir. Op. cit., p. 10-11. MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Op. cit., 
acesso em 26.05.2016. 
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A análise comparativa também objetivou subsidiar raciocínio desenvolvido 

a partir da constatação que a doutrina, para solucionar o aparente conflito de tipos 

penais plurissubjetivos, indica a aplicabilidade do princípio da especialidade, que 

seria sobreposto à análise dos requisitos típicos, uma vez que pautado na 

comparação das sanções penais impostas. 

 

VICENTE GRECO FILHO, por exemplo, partindo da premissa de ser comum a 

formação de uma organização criminosa, com destinação específica para a 

prática do tráfico de drogas e estruturação com todos os elementos reclamados 

pela lei 12.850/2013, ainda que reconhecendo que o crime de associação para o 

narcotráfico possui menos elementos que o delito de organização criminosa, não 

reconhece a subsidiariedade do artigo 35, da lei 11.343/2006, e, nesse contexto 

fático, afirma, com base no princípio da especialidade, ser o seu tipo penal o 

aplicável, por possuir pena maior. Ademais, emprega o mesmo raciocínio para 

reconhecer especial o crime de constituição de grupos de extermínio de seres 

humanos ou milícia privada em relação ao delito de organização criminosa.537 

 

Porém, um elemento complicador deve ser agregado a esse raciocínio: 

além do inequívoco reconhecimento, no tipo penal do crime de organização 

criminosa, de todos os elementos típicos da associação para o narcotráfico (e de 

diversos outros elementos que poderiam acarretar a inversão do entendimento a 

respeito da especialidade), é possível verificar que circunstâncias fáticas podem 

acarretar a aplicação de pena máxima ao delito do artigo 2º, da lei 12.850/2013, 

superior à do artigo 35, da lei 11.343/2006: se aplicados os montantes máximos 

das causas de aumento estabelecidas em cada uma dessas leis aos seus tipos 

                                                           
537 “Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a associação para o tráfico, como o 
art. 288, seria subsidiário no art. 2º desta lei. Acontece que a associação para o tráfico tem pena 
maior, de reclusão, de 3 a 10 anos. Crime com pena maior não pode ser subsidiário de outro com 
pena menor, ainda que seus elementos estejam totalmente naquele contidos. Deve aplicar-se, 
então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam presentes todos os 
elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o 
do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.” (GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 18). No mesmo sentido: 
ZANELLA, Everton Luiz. Op. cit., p. 49-50. 
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penais correlatos, teríamos a reprimenda do crime de organização criminosa 

fixada em vinte anos, e a da associação para o narcotráfico em patamar menor.538 

 

Ademais, em atenção à isonomia, não se pode deixar de considerar que 

grupos criminosos dedicados à prática de diversos delitos, sendo o tráfico de 

drogas um deles eles, denotam maior ofensa à estabilidade da paz pública que 

associação que se destina exclusivamente ao narcotráfico. Ou seja: a reprovação 

criminal deveria acompanhar a gradação da lesividade.539 

 

Ademais, o respaldo jurídico dessa conclusão pode ser encontrado na 

análise de legislação estrangeira que tratou de forma diversa as construções 

típicas dos delitos comentados. Verifica-se na legislação espanhola uma 

pertinência lógica nas construções típicas, que reconhece a diferença de 

especificidades entre a organização criminosa e o grupo criminoso (correlato à 

nossa associação criminosa), as quais revelam maior periculosidade da primeira 

modalidade e ocasionam a imposição de maior sanção a ela. Tal legislação ainda 

considera a maior valia dos bens lesados pelas atividades de tais agrupamentos 

de pessoas para gradação da dosagem das penas, prevendo, em preceitos 

específicos de seus próprios tipos (artigos 570 bis e 570 ter, do Código Penal da 

Espanha), sanções mais altas para agrupamentos de pessoas dedicados a delitos 

graves e menores para os dedicados aos demais crimes, isso tanto para as 

organizações como para os grupos criminosos.540 

                                                           
538 Esse raciocínio adquire concretude se analisados os contextos fáticos nos quais o Primeiro 
Comando da Capital empreende as atividades vinculadas ao seu “progresso” (em especial o 
narcotráfico), passíveis de subsunção às hipóteses legais das causas de aumento de pena da lei 
12.850/2013. 

539 Segue-se, aqui, a mesma linha de entendimento encampada na análise acima empreendida a 
respeito da mensuração da responsabilidade penal do integrante e do colaborador do PCC, 
respaldada na verificação da gradação da lesividade das condutas. 

540 “Artículo 570 bis 
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización 
criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por 
finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los 
demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o 
cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las 
penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la 
pena de prisión de uno a tres años en los demás casos. 
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No âmbito do Primeiro Comando da Capital essa discussão é de grande 

relevância se observado o que já foi exaustivamente pontuado acima: que se trata 

de uma associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, destinada à obtenção de vantagem de 

qualquer natureza, mediante a prática de diversas infrações penais cujas penas 

máximas são superiores a quatro anos, tendo o narcotráfico como a principal 

atividade lucrativa. 

 

Outra questão que desponta da multiplicidade de práticas delituosas 

empreendidas no âmbito do Primeiro Comando da Capital é a possibilidade de 

                                                                                                                                                                                
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más 
de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 
coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. 
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la 
organización: 
a) esté formada por un elevado número de personas. 
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus 
características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad 
de los culpables. 
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado. 
3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los 
delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad 
sexuales o la trata de seres humanos. 

Artículo 570 ter 
1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán castigados: 
a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del artículo 
anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más delitos graves y con 
la de uno a tres años de prisión si se trata de delitos menos graves. 
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es cometer cualquier 
otro delito grave. 
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer uno o varios delitos 
menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración reiterada de delitos leves. 
A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, 
sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo 
anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. 
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando el grupo: 
a) esté formado por un elevado número de personas. 
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus 
características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad 
de los culpables.Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado.” (disponível no sítio “Gobierno de España, Ministerio de La Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”, em 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, acesso em  08.11.2017). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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responsabilização penal simultânea pelas sanções do crime de organização 

criminosa e por aquelas decorrentes de outro tipo penal plurissubjetivo. 

 

Se considerado todo o exposto a respeito da justificativa da existência dos 

tipos penais associativos, primordialmente destinados à preservação da ordem e 

da paz públicas, não se alcançaria a possibilidade dessa responsabilização em 

face do bis in idem das incriminações.541 

 

No entanto, o conhecimento da realidade infracional daqueles dedicados 

às atividades no âmbito do Primeiro Comando da Capital revela que, 

costumeiramente, paralelo à dedicação às obrigações funcionais dessa 

organização e às práticas delituosas a ela inerentes, seu integrante desenvolve 

outra atividade criminosa, por meio de outro grupo delituoso (em regra imiscuído 

no tráfico de drogas), no qual conta com a colaboração de pessoas 

completamente alheias e distanciadas das questões da facção criminosa. 

 

O segundo estatuto do PCC reconhece, de forma expressa em seu artigo 

16, a possibilidade de os “irmãos” (IRS) venderem “mercadorias” (drogas) e 

“ferramentas” (armas) para a própria facção e alcançarem lucro por isso, sendo 

que, se comprovada “esperteza em benefício próprio” e “superfaturamento”, pode 

até ser “decretado” (morto): 

 

É inadmissível usar o comando para obter benefício próprio. Se algum 
integrante vier a superfaturar algo para ganhar dinheiro em cima do 
comando, agindo com esperteza em benefício próprio, será avaliado 
pela sintonia e após ser comprovado o superfaturamento o mesmo será 
decretado! 
Nenhum integrante poderá usufruir de contatos do comando para 
transações comerciais particulares sem o conhecimento da sintonia. Os 
IRS que investem o seu capital e tem mercadorias ou ferramentas para 
negociar podem fazer negócio com a família e obter o seu lucro, desde 
que não seja abusivo, pois todo fruto desse trabalho é destinado aos 
necessitados em prol da nossa ideologia. 

 

                                                           
541 Nesse sentido: GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 18. 
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Nesse contexto, em face da diversidade de composição dos grupos 

criminosos, da diferenciação dos elementos volitivos motivadores do ingresso 

neles, da ausência de similitude dos momentos consumativos e da variação de 

participantes, entendemos possível o reconhecimento da existência jurídica duas 

associações delituosas diversas.542 

 

Para conceder concretude ao afirmado, destaca-se condenação, em 

concurso material, pelos dois delitos plurissubjetivos, em processo que tramitou 

na pequena Comarca de Cardoso, julgado em 11 de agosto de 2011, com amparo 

nas seguintes premissas: além de conjugação de esforços para a prática do 

tráfico de entorpecentes, determinados réus se filiaram a uma organização 

criminosa específica, com mais de três pessoas, para a prática de crimes 

diversos; não era essencial para a prática do tráfico que esses réus aderissem ao 

PCC; o ingresso no PCC possibilitou aos réus conseguir proteção e a imposição 

de sua vontade pela força bruta; no caso, a punição, somente com as penas da 

associação para o tráfico, ofenderia a isonomia, já que se sancionaria com a 

mesma reprimenda tanto aqueles que aderiram à organização criminosa armada 

como os demais réus que não a integraram; a existência de precedente 

reconhecendo a não consunção (TJPR - ACR 7032619 PR 0703261-9 - Relator: 

Miguel Pessoa). 

 

No âmbito recursal, a 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, 

partindo do reconhecimento de ser fato axiomático e que não depende de prova a 

natureza beligerante do PCC como organização criminosa, bem como da 

identificação, nas condutas dos réus, de práticas inerentes a essa facção 

criminosa (cobrança coletiva de dívidas de drogas por meio de ameaças, 

exercício da “disciplina” da organização por meio da aplicação de punições, com 

utilização de violência ou grave ameaça, responsabilidade por angariar fundos 

mediante a venda da rifa e ponderações a respeito de sequestro e “julgamento” 

pelo PCC – fl. 32, do acórdão), manteve, antes da vigência da lei 12.850/2013, as 

                                                           
542 EVERTON LUIZ ZANELLA aponta a possibilidade de reconhecimento da existência de duas formas 
de associações (para fins diversos) e a aplicação do concurso material para os dois delitos 
plurissubjetivos (op. cit., p. 50). 
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condenações pela prática dos delitos plurissubjetivos do artigo 288, do Código 

Penal, e do artigo 35, da lei 11.343/2006.543 

 

 

4.3.4. A responsabilização penal da cúpula do Primeiro Comando da Capital com 
base no domínio da organização. 
 

Procurou-se demonstrar que, há mais de duas décadas, o Primeiro 

Comando da Capital existe e mantém-se por meio de exitosas técnicas de 

conquista territorial, social e política, que angariaram os recursos materiais e 

humanos necessários para a consolidação da sua estrutura organizacional 

funcional. 

 

Nada disso, no entanto, seria possível sem a existência de forte, hábil e 

exitoso elemento agregador e norteador das suas atividades nevrálgicas, 

condensado em um centro de comando responsável pela criação da rígida 

estrutura disciplinar e reguladora dos alicerces estruturais funcionais e das 

estratégias responsáveis pela maximização dos ganhos ilícitos. 

 

                                                           
543 “Quanto aos crimes de associação para o tráfico, quadrilha armada e financiamento/custeio ao 
tráfico de drogas o conjunto probatório mostra-se suficiente para a manutenção das condenações. 
Prova testemunhal segura. Interceptação telefônica que demonstra claramente a intensa prática 
de crimes pela organização criminosa. Bis in idem entre as condenações de associação para o 
tráfico e quadrilha armada. Inocorrência. Réus que além de se manterem associados para a 
prática do tráfico de drogas, integravam associação criminosa destinada à prática de diversos 
outros delitos.” (acórdão de 24 de fevereiro de 2014, de lavra da Desembargadora Relatora Maria 
de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, nos autos da apelação 0001152-78.2009.8.26.0128, da 
Comarca de Cardoso, disponível em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLoca
l=4&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0001152
-78.2009&foroNumeroUnificado=0128&dePesquisaNuUnificado=0001152-
78.2009.8.26.0128&dePesquisa=&uuidCaptcha=&gateway=true, acesso em 19.11.2017). No 
mesmo sentido: acórdão de 9 de fevereiro de 2012, da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator Roberto Midolla, autos de apelação nº 0038348-
96.2009.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto: “E como bem observado na r. 
sentença, não há bis in idem entre o delito de quadrilha e aquele previsto no art. 35 da Lei nº 
11.343/06, pois são crimes diversos, com momentos consumativos e elementos subjetivos 
distintos. A prova dos autos demonstra que RAMILSON integrava quadrilha preexistente e 
reconhecidamente armada (PCC Primeiro Comando da Capital), incidindo, pois, o parágrafo único 
do art. 288 do CP.” (fl. 25, do acórdão). Disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, em 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0&vlCaptcha=XeKmU, 
acesso em 29.05.2017. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0001152-78.2009&foroNumeroUnificado=0128&dePesquisaNuUnificado=0001152-78.2009.8.26.0128&dePesquisa=&uuidCaptcha=&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0001152-78.2009&foroNumeroUnificado=0128&dePesquisaNuUnificado=0001152-78.2009.8.26.0128&dePesquisa=&uuidCaptcha=&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0001152-78.2009&foroNumeroUnificado=0128&dePesquisaNuUnificado=0001152-78.2009.8.26.0128&dePesquisa=&uuidCaptcha=&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0001152-78.2009&foroNumeroUnificado=0128&dePesquisaNuUnificado=0001152-78.2009.8.26.0128&dePesquisa=&uuidCaptcha=&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5682801&cdForo=0&vlCaptcha=XeKmU
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Esse centro decisório, fixo e respeitado, sedimentado depois da fase de 

intensa luta pela conquista do poder, inicialmente dentro da própria facção, 

travada entre os seus fundadores, e, na sequência, contra os agrupamentos 

rivais, desde o seu início foi responsável pelo exercício do poder associativo em 

todas as suas dimensões, seja por meio da criação de regras disciplinares e de 

normas funcionais, organizacionais e estruturais, seja pela gestão dos recursos 

materiais e das atividades ilícitas, ou, ainda, pela resolução de demandas internas 

e externas, por vezes com aplicação de sanções severas aos faltosos. 

 

Porém, em face das ações estatais objetivando a responsabilização da 

cúpula, em especial depois dos ataques de maio de 2006, esse exercício político 

passou a ser desempenhado de maneira dissimulada, havendo uma remodelação 

organizacional da facção, com o principal intuito de blindar aquele centro final 

decisor contra novas tentativas estatais de imposição de responsabilidade 

criminal. Para tanto, houve a criação de células descentralizadas de comando 

para as quais foram distribuídas responsabilidades.544 Ademais, considerando 

que os regramentos funcionais e disciplinares internos já estavam devidamente 

consolidados, com essa estratégia houve a otimização da disseminação deles ao 

corpo de integrantes que aumentava em larga escala. 

 

Assim, com a delegação de modalidades de comando para as células, o 

órgão central máximo condensou suas funções no gerenciamento das atividades 

dessas células decisórias subalternas, no exercício das atividades da instância 

decisória final para as questões mais sensíveis, responsável pela expedição das 

normativas destinadas ao controle geral da facção e dos regramentos 

                                                           
544 Como já salientado acima, houve tanto a divisão territorial de comando, como a funcional. No 
âmbito territorial, cindiu-se o Estado de São Paulo de acordo com a divisão regional do código de 
área telefônico DDD, à exceção da Capital, que foi seccionada por áreas geográficas, e foram 
fincadas células de comando (“sintonias”) em cada região. No contexto funcional, a divisão 
correspondeu à fracionamento do controle de áreas sensíveis da facção, como o gerenciamento 
financeiro, do “progresso”, do núcleo jurídico, das questões disciplinares internas dos 
estabelecimentos prisionais, da rifa, dos cigarros, das drogas e das armas. 
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disciplinares internos, e no controle exclusivo da atividade que reflete o maior 

intuito associativo, a financeira.545 

 

Entre os regramentos emanados desse centro de comando, inicialmente 

autodenominado “Sintonia Final” ou “Sintonia Geral”, podem ser elencados: 

obrigatoriedade de “batismo” dos novos integrantes, com cadastramento de seus 

dados e controle por um membro e imposição de responsabilidade de “tutela” ao 

“padrinho” quanto ao “batizado”; imposição das obrigações de pagamento de 

mensalidades e de venda de rifas; eleição das sanções aplicáveis em razão do 

descumprimento das obrigações associativas; criação de um sistema de controle 

das dívidas, das ausências de cumprimento das ordens e das faltas internas, com 

o cadastramento delas, do prazo estabelecido para quitação ou prestação do 

serviço e da punição aplicada pelo inadimplemento; obrigação de escoamento 

das ordens da cúpula (os “salves”); criação de descentralização de controle 

funcional em setores específicos, com atividades bem delimitadas e certa 

autonomia para expedição de ordens necessárias ao desempenho das tarefas, 

que atuam por delegação do comando central, responsável pela escolha dos 

membros que as gerenciarão; centralização do controle financeiro na cúpula; 

sistematização das atividades do “núcleo jurídico”; distribuição de “missões” e 

“tarefas”, em especial o auxílio para o “progresso” (distribuição de drogas e 

recolha do dinheiro) e concretização de ataques contra bens e autoridades 

estatais em momentos de confrontos; imposição da regra de que, para sanções 

severas, deve haver prévio “julgamento” por grupo de “irmãos” apostos em 

estruturas funcionais mais elevadas (“tribunais do PCC”), entre outras.546 

                                                           
545 “Na esteira das organizações criminosas transnacionais, os membros da organização criminosa 

“PCC” estão cada vez mais profissionais. Como forma de evitar a aproximação entre os líderes e 
financiadores do grupo e os executores, abandonaram a estrutura clássica verticalizada, ou seja, 
passaram a articular-se em células compartimentadas, independentes, sem contato entre elas, 
nos moldes das organizações comandadas pelos narcotraficantes colombianos Pablo Rayo 
Montano e Juan Carlos Ramirez Abadia” (GODOY, Luiz Roberto Ungaretti de. Op. cit., p. 110). 

546 Tais exemplos estão claros nos artigos dos estatutos do PCC: no antigo estatuto está expresso 
que “aqueles que estiverem em liberdade e bem estruturados e se esquecerem de contribuir com 
os irmãos que estão na cadeia serão condenados à morte sem perdão” (artigo 7º); no estatuto de 
2011 consta que todos os integrantes devem lealdade ao PCC (artigo 1º) e tem obrigação de 
lutarem pelo crescimento da organização (artigo 2º); que o integrante que for para a rua tem 
obrigação de manter contato com a “sintonia” de sua “quebrada” e estar sempre à disposição do 
comando, “deixando claro que não somos sócios de um clube e sim integrantes de uma 
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Tais regras, criadas há anos, são de conhecimento geral dos integrantes, 

transmitidas principalmente no momento do “batismo”, disseminadas 

rotineiramente nos contatos pessoais e pelo uso de meios de comunicação, e 

condensadas nos estatutos da facção, revistos para suprimir necessidades de 

otimização das atividades associativas.547 

 

A posição hierárquica da cúpula e a obrigatoriedade de seguirem as suas 

ordens constavam tanto no artigo 10, do antigo estatuto do PCC,548 como nos 

artigos 3º e 10, do estatuto de 2011: 

 

                                                                                                                                                                                
organização criminosa”, e que “o comando não admite acomodações e fraqueza diante da nossa 
causa” (artigo 4º); que todos os integrantes que estão na rua tem a mesma obrigação, porém, os 
estruturados devem se dedicar mais ao comando (artigo 5º); que é dever de todos os integrantes 
colaborar e participar do “progresso do comando, seja ele qual for”, e que “o crime fortalece o 
crime” (artigo 7º); que os integrantes soltos em dificuldade podem procurar a “sintonia” para que o 
“comando” preste ajuda para seguirem para os “corres” (prática de delitos), “deixando claro que o 
intuito da organização é fortalecer todos os seus integrantes para que cada um tenha condições 
de se empenhar também no progresso do comando” (artigo 8º); que o integrante que, depois de 
conseguir a liberdade, demonstrar desinteresse “pela causa, será avaliado”, e, “se constatado que 
o mesmo agiu de oportunismo, o mesmo poderá ser visto como traidor, tendo uma atitude 
covarde, e o preço da traição é a morte” (artigo 9º); que “toda missão destinada deve ser 
concluída”, sendo a indicação das missões feita pela “sintonia” depois de uma avaliação do 
integrante, que, sendo selecionado e aprovado, tem o dever de acatar a missão, que “incluem 
principalmente ações de resgate e outras operações restritas ao comando”, sendo toda a estrutura 
financeira e gastos arcada pelo comando (artigo 11); que o comando não tem limite territorial e 
que todos os integrantes batizados, independentemente da cidade, estado ou país, devem seguir 
a disciplina, hierarquia e estatuto do PCC (artigo 12); que o integrante que sair da organização e 
passar a integrar fação rival ou “caguetar” algo relacionado ao comando será “decretado”, 
“traidores e caguetas não terão paz” (artigo 17); e que, se alguma vida for tirada por ato covarde 
dos inimigos, os integrantes deverão se unir e dar o mesmo tratamento, pois “vida se paga com 
vida, e sangue se paga com sangue” (artigo 18). 

547 Por meio de “salve geral” foi informado que, a partir de julho de 2011, um novo estatuto deveria 
ser seguido e respeitado por todos os integrantes, devendo as “sintonias” deixarem todos os 
irmãos de todas as “quebradas” com a cópia desse novo regramento, o mesmo devendo ser feito 
por todos os “get” das unidades prisionais. Antes dos artigos desse novo estatuto, constou longa 
explicação a respeito das razões pelas quais o regramento central da facção foi modificado, 
indicando que, desde a sua fundação em 31 de agosto de 1993, várias guerras foram enfrentadas, 
falsos criminosos desmascarados, perdas de irmãos armados foram sofridas, traições foram 
identificadas, porém, graças à união, à justiça e à imposição pela força foi possível continuar o 
crescimento, revolucionar o crime e tornarem-se a “lei do crime”, que todos respeitam e acatam as 
decisões. Há, também, a afirmação de a mudança ter decorrido da necessidade de adequação do 
estatuto à nova realidade para que faça jus à “cara” atual do comando, porém, seriam mantidos os 
princípios básicos do lema paz, justiça, liberdade, igualdade e união acima de tudo ao comando. 
Dúvidas de interpretação deveriam ser esclarecidas com a “sintonia”. 

548 “Todos os integrantes tem que respeitar a ordem e a disciplina do Partido, pois cada um vai 
receber de acordo com aquilo que fizer por merecer, a opinião de todos será ouvida e respeitada, 
mas a decisão final será dos fundadores do Partido.” (grifo nosso). 
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Artigo 3º. Todos os integrantes do comando têm por direito expressar 
sua opinião e têm o dever de respeitar a opinião de todos, sabendo 
que dentro da organização existe uma hierarquia e disciplina a ser 
seguida e respeitada! E aquele que tentar causar divisão dentro do 
comando, desrespeitando esses critérios, será excluído e decretado. 
Artigo 10. Deixamos claro que a sintonia final é uma fase da 
hierarquia do comando, composta por integrantes que já estão alguns 
anos no comando e o integrante que tenha sido indicado e aprovado 
pelos outros irmãos que fazem parte da sintonia final. Existem várias 
sintonias, mas a final é a última estância. Um dos principais objetivos 
da sintonia é lutar pelos nossos ideais e pelo crescimento da nossa 
organização. (sic – grifos nosso). 

 

Esses artigos reforçam a conclusão de que o Primeiro Comando da 

Capital corresponde a um inequívoco aparato organizado de poder, dotado de 

comando central e de executores fungíveis das atividades associativas, 

estruturados de acordo com as regras postas pelo centro político decisor. 

 

Entre as mencionadas regras organizacionais e funcionais postas de 

forma cogente pela cúpula destacam-se algumas relacionadas à prática dos 

delitos-fim da facção, como aquelas concernentes aos “julgamentos” de faltosos 

(que, por vezes, acarretam a imposição de sanções homicidas), a ocultação do 

ganho patrimonial ilícito (lavagem de capitais) e o empreendimento do “progresso” 

(principalmente roubos, tráfico de armas e de drogas, com destinação lucrativa 

para o PCC). Em tais oportunidades, o contexto investigatório demonstra que a 

responsabilidade incide tão-somente sobre os executores diretos das práticas 

delituosas e aos membros dos quais partiram as ordens imediatas, ocupantes de 

quadros hierárquicos intermediários. Aos ocupantes do centro de comando, 

aqueles responsáveis pela criação das pretéritas determinações para o 

empreendimento de toda essa cadeia delituosa, em razão da comentada 

blindagem decorrente da nova estruturação funcional do PCC, não incidem as 

reprimendas penais.549 

 

                                                           
549 Com razão LUIZ FLÁVIO GOMES ao afirmar: “As células não são o total do crime organizado. O 
crime organizado, sobretudo o atrelado primordialmente aos grupos privados, como se vê, possui 
suas células ostensivas mais ou menos organizadas, que fazem o "trabalho" de rua, de entrega, 
de organização local da distribuição de drogas etc. Muitas vezes a polícia "combate" essas células 
ostensivas com a crença de que vai eliminar o crime organizado. Nada mais equivocado.” 
(GOMES, Luiz Flávio. Criminalidade Econômica Organizada, acesso em 30 de maio de 2017). 
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Tal realidade do âmbito do PCC encontra reflexo no diagnóstico 

elaborado pelo professor VICENTE GRECO FILHO a respeito da lei 12.850/2013, ao 

visualizar nela uma “timidez” no tocante às medidas especiais representativas do 

“direito penal diferenciado”, necessárias para fazer frente à nova criminalidade, 

uma vez que poderia ter sido acolhida, no plano legislativo, a responsabilidade 

pela estrutura de poder ou institucional aos chefes da organização criminosa.550 

 

Essa preocupação é representativa das atuais concepções doutrinárias 

pautadas em uma visão translúcida dos fenômenos criminais modernos, que 

identificam neles uma dissociação qualitativa (em termos de lesividade, de 

complexidade material e de estruturação humana) dos eventos delituosos de 

décadas atrás. Reconhece-se a mutação dos elementos de convívio sociais, 

ocasionada pela globalização econômica e pela avassaladora evolução 

tecnológica dos meios de comunicação, que fazem trafegar instantaneamente 

vertiginoso fluxo de informações, como ensejadora de transformações no 

panorama delituoso, em especial com a formação de verdadeiras comunidades 

criminosas, estruturadas e organizadas, repletas de atividades que demandam a 

cisão das funções dentro do grupo. Essa complexidade estrutural, sem dúvida, 

repercute na identificação das responsabilidades individuais. 

 

Essa linha de raciocínio ainda pontua que, por outro lado, as construções 

normativas do nosso Código Penal, norteadas pelo empreendimento individual 

delituoso, ou, no máximo, pelo efêmero concurso de pessoas, ainda se 

circunscrevem a contextos fáticos anteriores à afirmada nova maneira de 

engendramento delituoso, nos quais a identificação do papel de cada colaborador 

para o alcance do resultado ilícito final não demanda grandes esforços 

dogmáticos, e, em consequência, há facilidade para a dosagem da 

responsabilização individual. 

 

Com base em tal paralelismo afirma-se uma dificuldade de aplicação, ao 

constatado atual panorama criminoso, das antigas modalidades de imputação da 

                                                           
550 GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 11. 
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responsabilidade individual fincadas décadas atrás no Código Penal, uma 

insuficiência dogmática para concretização da censura penal em face dos 

aspectos qualitativos e quantitativos de cada uma das condutas que guardam 

vínculo causal funcional com o engendramento criminoso, ou, simplesmente, uma 

inaptidão para a identificação, nesse moderno contexto delituoso, de quem é 

autor e quem colabora por meio da instigação ou da cumplicidade. 

 

O artigo 29, caput, do Código Penal, estabelece, de forma indistinta, a 

incidência de responsabilização penal a todos aqueles que, de qualquer forma, 

colaboram para o alcance do resultado ilícito, ainda que determinando a 

mensuração da responsabilidade individual a partir da análise da culpabilidade 

(parte final do caput), e adotando, nos seus parágrafos, uma mitigação ou 

aspectos temperados, com regras pontuais de dosagem da responsabilidade para 

uma justa equalização com base no reconhecimento de uma menor colaboração 

individual para o resultado final (aspecto qualitativo), por meio da participação de 

menor importância e da colaboração dolosamente diversa.551 

 

Há, ainda, no Código Penal, específicos dispositivos que demonstram a 

possibilidade de responsabilização criminal daquele que ostenta o controle final 

da cadeia causal mesmo sem executar materialmente a conduta ou sem exercer 

uma das funções cindidas para a execução delituosa, ou seja, casos de 

imputação da responsabilidade a quem tenha o domínio final da execução e do 

alcance da consumação delituosa, agindo por trás do executor direto, tendo o 

completo controle da vontade e dos atos dele. 

 

Essa hipótese de autoria, denominada mediata, identificada, por exemplo, 

no erro provocado por terceiro (artigo 20, § 2º, do Código Penal) e na coação 

                                                           
551 ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA, ao explicar a teoria do domínio do fato, afirma que “a Reforma 
Penal de 1984, ao adotar a teoria finalista da ação para a solução de uma série de questões da 
teoria do crime (v.g., o tratamento do erro jurídico-penal), abrandou, no art. 29, caput, a teoria 
extensiva e unitária do concurso de pessoas, teoria que vigia na redação originária do Código de 
1940 (antigo art. 25), coadunando-se, portanto, com os aportes teóricos de Roxin e seus 
seguidores.” (SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Teoria do domínio do fato e sua aplicação na 
criminalidade empresarial: aspectos teóricos e práticos. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (Org.). 
Direito penal e processual penal: parte geral – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 1043-1076, p. 1057). 
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moral irresistível ou na obediência hierárquica (artigo 22, do Código Penal), 

representa modalidade de imputação por domínio da vontade e, ao lado da 

imputação pelo domínio da ação e do domínio funcional, não ostentam a estrutura 

dogmática suficiente para a imputação e a dosagem da justa responsabilidade 

daquele que possui o controle final de toda a complexa teia da atual criminalidade 

organizada. 

 

Todo o exposto neste trabalho a respeito do Primeiro Comando da Capital 

demonstra que a teoria unitária ou extensiva e que os mencionados dispositivos 

legais não são capazes de, com precisão, diagnosticar as qualificações 

dogmáticas do papel desempenhado por cada ator da sua estruturada cadeia 

funcional. Isso porque, superada a problemática da identificação dos elementos 

imprescindíveis à responsabilização pelo crime plurissubjetivo, relativos ao 

reconhecimento da colaboração exterior e do pertencimento ao grupo criminoso, 

são constatadas diversas modalidades de atuações específicas destinadas à 

concretização dos delitos-fim que são sedimentadas em variadas espécies de 

domínio do fato: 

 

a) condutas daqueles que têm o completo domínio da ação executória 

da lesão ao bem jurídico, representado por um agir direto na concretização fática 

da conduta (domínio da ação); 

 

b) atuações daqueles que juntos empreendem as condutas 

necessárias ao atingimento do resultado final, aquelas que unidas representam o 

global controle da execução delituosa, em hipótese de clara cisão de funções 

executórias entre os atores e representativa do domínio funcional de cada um 

deles no tocante ao comando de todo o contexto criminoso final (domínio 

funcional); e 

 

c) papéis dos integrantes da cúpula, no exercício do comando central, 

responsáveis pela exitosa estrutura organizacional funcional, pela gestão final das 

atividades ilícitas, bem como pela criação dos regramentos disciplinares 

aplicáveis a todo o agrupamento de pessoas. 
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Para as duas primeiras espécies de atuações funcionais, como visto, as 

respostas tradicionais de imputação de responsabilidade bastam. Porém, é na 

análise da última modalidade que se identifica o problema no âmbito do Primeiro 

Comando da Capital. 

 

Essa dificuldade de imputação da responsabilidade às lideranças decorre 

(i) de elas não realizarem a execução das condutas nucleares dos delitos-fim, (ii) 

da não assunção delas, no caso concreto, a uma das funções executórias 

cindidas, (iii) bem como, apesar de, em última instância, representarem o controle 

volitivo do caminhar dos atos delituosos de todo o agrupamento de pessoas, 

serem também identificáveis as vontades delituosas dos executores, direcionadas 

pelas regras de comando preteritamente elaboradas por esse centro de comando 

(os “homens de trás”), as quais são imediatamente desconsideradas e 

substituídas na hipótese de desconformidade no cumprimento de tais 

regramentos, o que denota a completa fungibilidade de tais executores. 

 

Em resumo, nessa espécie de pluralidade delituosa de pessoas na qual o 

Primeiro Comando da Capital está inserido, a coexistência do domínio da ação ou 

do domínio funcional dos executores diretos com o domínio da organização 

materializado nas mãos da cúpula, em um contexto no qual executores e “homens 

de trás” são culpáveis, é reclamada uma diferenciada análise dos métodos de 

imputação de responsabilidade. 

 

A dificuldade de qualificação dogmática no concurso de pessoas da 

função desempenhada em prol do domínio de toda a associação ilícita foi 

identificada há mais de meio século pela doutrina, especificamente pelos estudos 

de CLAUS ROXIN concernentes ao domínio do fato. 

 

Com relação ao domínio da organização, o principal elemento empírico 

abordado pelo estudo ROXIN foi a estrutura do estado nazista, com análise do 

contexto fático que impulsionava a rotineira prática de atos delituosos 

(extermínios de judeus e atentados políticos) como decorrência do cumprimento, 
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por peças fungíveis da estrutura organizacional, das rígidas regras firmadas pelos 

seus fundadores e líderes, hipóteses nas quais não se identificava autoria 

mediata pelo domínio da vontade do “homem de trás” em virtude de coação ou de 

erro.552 

 

Porém, essa percepção não se restringiu ao diagnóstico da 

responsabilidade do “homem de trás” para os delitos empreendidos no contexto 

dos “Estados totalitários”,553 foi alargada para outras estruturas ou aparatos 

organizados de poder, movimentos clandestinos, organizações secretas, grupos 

criminosos e semelhantes, identificados como sistemas estruturados dentro do 

próprio Estado, porém, com destinações ilícitas. São agrupamentos 

caracterizados não apenas por uma organização rígida, independente da 

mudança dos membros concretos, mas, também, por uma orientação dos fins do 

aparato em seu conjunto contrária ao ordenamento jurídico estatal, hábil a 

vulnerar as normas penais positivas.554 Nesse panorama inserem-se as 

organizações criminosas (especificamente o Primeiro Comando da Capital) e as 

terroristas. 

 

Duas são as principais características funcionais de tais aparatos 

organizados de poder, ambas tendo como premissa o poder de emissão de 

ordens do “homem de trás”: os membros não atuam por conta própria, mas, como 

órgãos da cúpula diretiva cuja autoridade reconhecem; e, a iniciativa posta em 

marcha pelo “homem de trás” é realizada com independência da pessoa do 

executor, sendo os delitos imputados ao chefe do movimento clandestino como 

fato seu, “pois pôde planejar desde o princípio a repetição dos intentos tantas 

                                                           
552 ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Tradução de Joaquín Cuello 
Contreras e José Luis Serrano González de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 1998. 

553 ROXIN afirma que esta é a manifestação mais frequente de “domínio da vontade por meio de 
um aparato de poder organizado”, de prática de delitos por aqueles que ostentam o poder estatal, 
com ajuda de organizações a eles subordinadas, uma vez que normalmente apenas o poder 
estatal pode operar à margem da lei quando já não estejam vigentes as garantias do Estado de 
Direito (idem, p. 275). 

554 Idem, p. 276. 
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vezes quanto o necessário, sem que entre sua vontade e o êxito do crime fosse 

interposta a decisão determinante de um indivíduo”.555 

 

O reconhecimento da responsabilização do “homem de trás” pelo domínio 

da vontade nos aparatos organizados de poder ainda decorre das seguintes 

premissas: 

 

- a posição hierárquica funcional da “autoridade superior” revela a 

impossibilidade da sua qualificação no campo do mero induzimento, uma vez que 

“ninguém vacilaria em atribuir, a quem dá as ordens, uma posição chave no 

acontecer global, posição que não corresponde a meros instigadores nos casos 

de criminalidade ‘comum’”;556 

 

- nos aparatos organizados de poder a perda de proximidade do fato é 

compensada pelo domínio organizativo, que vai aumentando de acordo com a 

ascensão na escala hierárquica do aparato (ao contrário da criminalidade 

“comum”, na qual um interveniente, “quanto mais alheio está da vítima e da ação 

típica direta, mais fica relegado à zona periférica do sucesso e excluído do 

domínio do fato”);557 

 

- a vida da organização é dissociada da identidade variável de seus 

membros; o aparato organizado de poder funciona automaticamente, não 

havendo relevância a pessoa específica do executor delituoso; 

 

- uma vez postas as regras funcionais ilícitas, serão executadas 

independentemente da qualificação do executor, sendo que, se um não as 

cumpre, imediatamente é substituído por outro; ou seja, reconhece-se a 

fungibilidade na figura do executor;558 

                                                           
555 Idem, ibidem (tradução livre). 

556 Idem, p. 270 (tradução livre). 

557 Idem, p. 272 (tradução livre). 

558 “O executor, ainda que não possa ser desbancado de seu domínio da ação, sem embargo é ao 
mesmo tempo uma engrenagem – substituível em qualquer tempo – na maquinaria do poder, e 
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- esse executor é culpável e atua com vontade própria, diferentemente 

das demais espécies de autoria mediata, nas quais a ele falta a liberdade de agir, 

como no caso da coação, ou a responsabilidade, em razão do erro provocado por 

terceiro. 

 

Por outras palavras, conforme resumiu CLAUS ROXIN ao comentar o 

emprego da teoria do domínio da organização pela Corte Suprema do Peru na 

decisão condenatória do ex-presidente Alberto Fujimori, são quatro os fatores que 

permitem fundamentar o domínio do fato exercido pelo “homem de trás” em 

organizações delitivas: 

 

o poder de emitir ordens que possui o homem de trás, o afastamento da 
ordem jurídica (Rechtsgelöstheit) do aparato de poder à disposição do 
emissor das ordens, a fungibilidade do executor imediato e a disposição 
essencialmente alta para o fato do executor.559 

 

Todos esses elementos dogmáticos estão presentes na conformação 

estrutural e funcional do Primeiro Comando da Capital. De fato, (i) neste trabalho, 

após as iniciais pontuações concernentes às raízes históricas e criminológicas do 

nascimento do Primeiro Comando da Capital, todo o estudo que se seguiu foi 

orientado à demonstração de que tal facção representa um verdadeiro aparato 

organizado de poder paralelo ao Estado, identificado principalmente pelas 

analisadas técnicas empregadas para a conquista territorial, humana e política, 

agregadas à estratégica divisão interna das funções desempenhadas para o 

atingimento das finalidades ilícitas associativas; (ii) conforme exposto no início 

deste item, é certa a existência de um centro de comando (“sintonia final”) 

responsável pela emissão de ordens direcionado à gestão e à manutenção desse 

aparato organizado de poder; (iii) a enorme gama de atividades ilícitas 

perpetradas com base na estrutura normativa e disciplinar criada pelos “homens 

                                                                                                                                                                                
esta dupla perspectiva impulsiona ao sujeito detrás, junto com ele, ao centro do acontecer” ( idem, 
p. 271). 

559 ROXIN, Claus. Observações sobre a decisão da Corte Suprema peruana no caso Fujimori. 
Tradução de Alaor Leite. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: IBCCrim, ano 19, n. 
91, p. 11-20, jul.-ago. 2011, p. 13. 
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de trás” (“sintonia final”) atesta o afastamento da ordem jurídica; (iv) não há, no 

PCC, postos fixos e insubstituíveis a serem ocupados pelos executores dos 

delitos-fim, que são concretizados para alcance do fomento financeiro e em prol 

da manutenção do comando desse aparato de organizado de poder; certa e 

imutável é a continuidade das atividades ilícitas de forma automatizada e 

independente da qualidade pessoal dos executores (que são, assim, fungíveis); e 

(v) a ausência de coação para o ingresso no PCC, cumulada com a inequívoca 

prévia ciência da ilicitude das tarefas que deverão ser desempenhadas depois da 

formalização do “batismo”, asseguram o reconhecimento da disposição 

essencialmente alta do executor para o fato delituoso. 

 

No contexto das atividades delituosas perpetradas em razão dos 

regramentos do centro de comando do aparato organizado de poder nominado 

PCC, identificam-se aquelas concernentes ao alcance do dinheiro 

especificamente destinado aos cofres da facção, ou seja, aquele originado do 

“progresso” (o controle das “biqueiras do Partido”, a disseminação de drogas para 

o interior dos estabelecimentos prisionais, a prática de roubos, o tráfico de armas 

e o controle delas no “paiol”560), o cumprimento das “missões” homicidas e a 

concretização dos “julgamentos” dos faltosos com as aplicações das sanções 

decorrentes das decisões dos “tribunais do PCC”. 

 

 Desde o ingresso na facção o “batizado” já tem ciência de que uma das 

formas de colaboração obrigatória aos desideratos associativos é o apoio, de 

alguma forma, para tais tarefas ilícitas. Sabe, também, que ingressa em um 

agrupamento composto por rígidas regras criadas, geridas e impostas por 

lideranças hierarquicamente superiores. Conhece as consequências do não 

cumprimento de tais normas. E, mesmo sem manter contato com o centro de 

comando da organização, dá a elas cumprimento pela concretização dos atos 

delituosos. 

 

                                                           
560 “Paiol” é terminologia empregada pela facção para designar o local de ocultação e depósito das 
armas do PCC. 
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Por outro lado, a cúpula da facção tem a certeza que, em razão da 

eficiência das normas estruturadoras do aparato organizado de poder que 

gerencia, as vantagens indevidas são alcançadas por meio de delitos 

empreendidos por executores fungíveis, que guardam deles a cômoda distância 

que dificulta a imputação da responsabilidade penal com base nas tradicionais 

fórmulas dogmáticas do concurso de pessoas.561 

 

Vale ressaltar, ainda, que a existência de vários escalões hierárquicos 

(“autores de detrás do autor”) no Primeiro Comando da Capital não é 

impedimento ao emprego da teoria. Como argumenta ROXIN, além de essa figura 

jurídica ser constatada em outros lugares da doutrina da autoria, nas situações 

especiais discutidas no âmbito dos aparatos organizados de poder, o domínio do 

topo da organização é favorecido pelo fato de cada instância hierárquica seguir 

dirigindo gradualmente a parte da cadeia que lhe compete em prol da realização 

do crime, de forma que o dirigente superior representa um “link em uma cadeia 

total que se prolonga desde cima, concluindo no primeiro que dá as ordens.”562 

 

Portanto, depois de criado o aparato organizado de poder e sedimentadas 

as normas postas pela cúpula, o Primeiro Comando da Capital segue como um 

corpo individualizado, conduzido, pelo seu centro de comando, para uma atuação 

delituosa automática, independente das qualificações dos executores. Essa 

realidade, somada à blindagem da responsabilização penal das suas lideranças 

como resultado da já explicitada estruturação hierárquico-funcional, são 

pressupostos justificadores e reclamadores da construção dogmática de 

responsabilização diferenciada revelada pela teoria do domínio da organização. 

 

                                                           
561 Conforme ROXIN asseverou, os “conceitos comuns” de autoria mediata e indução não se 
ajustam à identificação de práticas delituosas no âmbito de tal aparato organizado de poder e, 
“para enfrentar com êxito a tais formas extremas do atuar delitivo a práxis terá sempre que superar 
dificuldades por sua própria natureza, dado que é muito propensa a servir-se das categorias 
tradicionais como de um arsenal fechado de conceitos, o qual de imediato demonstra sua 
inidoneidade.” (ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal, p. 277-278). 

562 Idem, p. 274. 
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Reconhecida, assim, a inequívoca lacuna de instrumental jurídico para a 

responsabilização criminal daqueles que ostentam a maior censurabilidade 

funcional na divisão de tarefas do Primeiro Comando da Capital, a proposta aqui 

formulada almeja apresentar uma ferramenta que se imputa eficaz para o 

rompimento da cadeia de comando que atua compulsivamente em prol da 

expansão delituosa dessa facção, isso por meio da incidência, nessa específica 

realidade das organizações criminosas, de uma construção doutrinária 

estrangeira, representativa de uma ciência jurídico-penal internacional, que já se 

demonstrou hábil à transposição dos limites geográficos do seu país de origem, 

com exitosa aplicabilidade em processos de outras nações.563 

 

Em resumo, em face de todo o exposto, da constatação das técnicas de 

expansão territorial, social e política, do êxito dos mecanismos de blindagem de 

responsabilidade penal daqueles que se encontram nos centros de poder, e do 

reconhecimento de um automático continuar delituoso do agrupamento de 

pessoas, impulsionado pelas regras já sedimentadas em uma perene estrutura 

funcional pautada em específica divisão de tarefas, entende-se imprescindível 

uma reformulação na atual forma de enfrentamento a essa realidade delituosa, e 

propõe-se que os órgãos de persecução, sem se descurar do embate regional às 

células funcionalmente distribuídas pelos Estados, empreendam um ataque global 

em termos de organização criminosa, efetivamente lançando mão da teoria do 

domínio da organização em prol da justa responsabilização diferenciada daqueles 

responsáveis pela criação e manutenção do aparato organizado de poder 

autodenominado Primeiro Comando da Capital. 

 

 

 

 

                                                           
563 Comentando a referida decisão da Corte Suprema peruano no caso Fujimori, ROXIN afirma: “o 
julgamento demonstra quão frutífera pode ser uma ciência jurídico-penal internacional, que, além 
de analisar de forma completa a jurisprudência e doutrina do próprio país, conquista novos 
argumentos ao levar cuidadosamente em consideração a literatura estrangeira, que é capaz de 
produzir consenso internacionalmente, para além das fronteiras do próprio país.” (ROXIN, Claus. 
Observações sobre a decisão da Corte Suprema peruana no caso Fujimori, p. 20). 
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CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve como pretensão o estudo do fenômeno 

criminológico autodenominado Primeiro Comando Comando da Capital. 

 

Procurou-se, desde a coleta de dados em fontes plúrimas, o alcance de 

uma percepção fidedigna da realidade na qual ele se materializa, o conhecimento 

dos elementos conformadores da sua estrutura humana e funcional, bem como a 

ciência dos elementos motivadores do agrupamento de pessoas e também 

daqueles responsáveis pela sua perenidade ao longo de mais de duas décadas. 

 

Assim, apesar de a proposta central consubstanciar-se em uma temática 

dogmática, para a exata compreensão do objeto de estudo foi necessária uma 

abordagem preliminar multilateral, materializada na aposição das premissas 

hábeis a sedimentar o raciocínio que escorou toda a pesquisa, qual seja, a 

demonstração da presença, no Primeiro Comando da Capital, de todos os 

elementos típicos reclamados para o reconhecimento da existência de uma 

organização criminosa, constatação imprescindível para a análise final a respeito 

das consequências penais advindas dessa subsunção normativa. 

 

Para tanto, de início, a partir do esclarecimento do contorno terminológico 

que seria empregado no desenvolvimento do texto (facção criminosa), adveio a 

identificação das bases espaciais e motivacionais que estruturaram o surgimento 

do fenômeno analisado. Assim, foram pontuadas considerações a respeito do 

cárcere, o palco de surgimento das facções criminosas, identificando a realidade 

do sistema penitenciário brasileiro e a própria tensão ínsita na natureza da pena 

cumprida no regime fechado (decorrente do cerceamento de uma das expressões 

máximas da essência do ser humano, a liberdade) como fomentos ao ao 

reconhecimento entre os presos dos elementos responsáveis à sua união: a 

coabitação no mesmo espaço físico, o cárcere; o compartilhamento dos mesmas 

angústias, aflições e mazelas, decorrentes das omissões estatais na outorga do 

mínimo de dignidade ao cumprimento das sanções penais; a constatação dos 
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mesmos desejos e objetivos, o alcance da liberdade; e o reconhecimento dos 

mesmos inimigos, o Estado e os presos integrantes de agrupamentos rivais. 

 

Em prol do conhecimento amplo do fenômeno, apresentou-se uma 

realidade sócio-criminológica similar, surgida mais de uma década antes, o 

Comando Vermelho, e empreendeu-se uma correlação entre os seus diversos 

caracteres, em especial os humanos, estruturais, sociais e finalísticos, com 

aqueles constatados no âmbito do Primeiro Comando da Capital. 

 

Essa inicial abordagem foi necessária para a confirmação de uma 

conclusão que permeou todo o trabalho: o reconhecimento de que o 

enfrentamento aos intensos e grandiosos problemas sociais ocasionados pela 

aceitação da existência do Primeiro Comando da Capital não pode ser fincado 

apenas em uma ferramenta de tutela. Identificando-se os focos de fomento da 

manutenção do problema, possibilita-se o emprego de múltiplus mecanismos de 

contenção capazes de minimizar suas consequências danosas. 

 

Como acima ressaltado, a pesquisa que embasou este trabalho não se 

circunscreveu a um foco unilateral, razão pela qual revelou, no ambiente externo 

ao local do surgimento das facções criminosas, o principal território de 

sedimentação das conclusões concernentes à identificação do Primeiro Comando 

da Capital como uma organização criminosa. 

 

Essa constatação decorreu, principalmente, da verificação, exatamente 

no ambiente externo, de atividades dessa associação de pessoas que se afastam 

por completo dos propalados ideais de luta contra as opressões do espaço interno 

dos estabelecimentos prisionais. Aqui se destaca a dedicação a graves práticas 

delituosas, em especial ao narcotráfico, aos homicídios decorrentes de 

“julgamentos” por integrantes de escalões superiores, ao tráfico de armas de fogo 

e aos delitos patrimoniais. 

 

Ademais, a análise das técnicas empregadas por esse agrupamento de 

pessoas para a sua pujante expansão territorial, social e política, atestou 
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similitude com outros fenômenos criminológicos, entre eles com aquele 

responsável pelo enraizamento no plano internacional das bases normativas 

atuais empregadas para o enfrentamento das organizações criminosas: as máfias 

tradicionais italianas. Assim, desenvolveu-se um estudo comparativo entre tais 

realidades infracionais, com a demonstração de que, apesar da diversidade dos 

elementos culturais, espaciais e motivacionais das duas configurações 

associativas, os mecanismos empregados para a estruturação humana e 

funcional foram semelhantes, assim como idênticas foram as mazelas (violência, 

imposição da “lei do silêncio” e gestão informal paralela das questões sociais) 

ocasionadas às principais localidades afetadas. 

 

Verificou-se, também, que, para o sucesso desse empreendimento 

expansionista, a facção criminosa contou com duas facilitações: uma decorrente 

de omissões estatais, representada pela ausência de políticas públicas 

consagradoras da dignidade nas comunidades periféricas urbanas; e outra 

amparada pela evolução tecnológica das comunicações, que, além do incremento 

da comodidade à vida social, também potencializou os contatos entre as 

lideranças recolhidas nos cárceres com seus “funcionários” executores das 

atividades delituosas no ambiente externo. 

 

Essas constatações, mais uma vez, foram importantes para reafirmar a 

certeza de que o enfrentamento aos problemas sociais e criminais decorrentes 

das atividades ilícitas do Primeiro Comando da Capital não pode ser materializado 

por meio de apenas uma espécie de tutela estatal. 

 

Ademais, a partir da certeza de que o uso dos meios de comunicação, em 

especial os aparelhos celulares, no interior dos presídios, foi imprescindível ao 

crescimento e à estruturação interna e externa das facções criminosas, diversas 

situações fáticas foram apontadas como representativas de uma colisão de 

valores constitucionais decorrente da imprescindibilidade de proteção da 

sociedade em face das graves lesões ocasionadas, a partir do emprego das 

novas tecnologias da comunicação, pelas ações ilícitas do Primeiro Comando da 
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Capital, e da necessidade de preservação de direitos individuais afetados pelo 

exercício dessa tutela estatal. 

 

Demonstradas as bases criminológicas e fáticas do objeto de estudo, 

entendeu-se necessário apresentar o resguardo constitucional para a análise das 

consequências penais da existência fática e jurídica do Primeiro Comando da 

Capital. Assim, em razão da constatação da falta de licitude na sua finalidade 

associativa, concluiu-se pela ausência de amparo da nossa Lei Maior para tal 

associação de pessoas e, em consequência, pela obrigatoriedade de ação estatal 

em prol da outorga de proteção individual e coletiva contra as lesões aos bens 

jurídicos mais caros ao ser humano. Para tanto, encontrou-se na segurança 

insculpida no caput, do artigo 5º, da Constituição, ou seja, no rol dos alicerces dos 

direitos fundamentais, a arcabouço jurídico dessa atuação estatal nos aspectos 

preventivo e repressivo, seja por meio do desenvolvimento de eficientes políticas 

de segurança pública, seja pela persecução consubstanciada no emprego do 

direito penal. 

 

Depois de pautadas as premissas responsáveis pela conclusão da 

necessidade de invocação da tutela penal para o enfrentamento do fenômeno 

criminológico estudado, entendeu-se sedimentado o raciocínio para a efetiva 

análise das consequências penais da existência do Primeiro Comando da Capital. 

 

Porém, reforça-se a posição firmada ao longo do trabalho, relativa à 

compreensão do fenômeno Primeiro Comando da Capital como originado de 

fontes múltiplas, que teve a sua manutenção e expansão ao longo das últimas 

décadas propiciadas por uma diversidade de fatores geradores de amplas e 

diversificadas formas de vulnerabilidades às mais diversas vertentes de proteção 

do ser humano em toda a sua completude. 

 

Nesse contexto, afirmou-se não ser possível reconhecer no direito penal o 

único instrumento hábil à contenção da proliferação dos danos ocasionados pelo 

Primeiro Comando da Capital. 
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Aqui nos alinhamos aos ensinamentos de FLÁVIO CARDOSO PEREIRA,564 

que invoca o conceito de segurança humanitária565 para a proteção do ser 

humano em todas as suas vertentes passíveis de vulnerabilidades, como forma 

de garantir o seu bem-estar, liberdade e direitos. Essa seria a única forma de 

proteção dos indivíduos em face das diversas espécies de lesões ocasionadas 

pela delinquência organizada, entre as quais se destacariam os riscos específicos 

nas áreas denominadas de “insegurança econômica” (lavagem de capitais), 

“insegurança da saúde” (tráfico de drogas e de órgãos humanos) e “insegurança 

pessoal” (tráfico de armas e de pessoas). 

 

FLÁVIO CARDOSO PEREIRA afirma que, para a contenção do fenômeno da 

delinquência organizada, o Estado deve concretizar uma política integral pautada 

por meios específicos orientados a garantir, com respeito à legalidade, o pleno 

gozo dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais de todos os cidadãos, uma 

vez que essa criminalidade demanda o reconhecimento de paradigmas mais 

amplos e “uma análise desde outros saberes além do discurso jurídico para sua 

compreensão como fenômeno complexo, que se traduz em uma ameaça direta 

aos seres humanos, ao seu desenvolvimento e à sua dignidade”.566 

 

A partir dessa compreensão, foram lançados, ao longo do trabalho, 

inúmeras propostas de atuações estatais diversificadas por várias espécies de 

tutelas, que valem ser resumidamente repisadas. 

 

No âmbito penitenciário, as tão reclamadas medidas em prol do 

incremento da dignidade no interior do cárcere são emergenciais (em especial 

                                                           
564 PEREIRA, Flávio Cardoso. Crime organizado e sua infiltração nas instituições governamentais. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 10-25. 

565 De acordo com FLÁVIO CARDOSO PEREIRA (op. cit., p. 15), em 10 de setembro de 2012 a 
Assembléia Geral da ONU aprovou por consenso a Resolução nº 66/290, na qual os Estados-
membros acordaram um entendimento comum sobre o conceito de segurança humana 
correspondendo ao “direito das pessoas a viverem em liberdade e com dignidade, livres da 
pobreza e do desespero, e a dispor de iguais oportunidades para desfrutar de todos seus direitos 
e a desenvolver plenamente seu potencial humano” (Parágrafo 143 do Documento Final da 
Cumbre 2005, Resolução nº 60/1 da Assembleia Geral). 

566 Idem, p. 25. 
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pelo tratamento médico ao preso, pela recuperação do vício das drogas, pela 

outorga do eficiente subsídio material para evitar o ingresso de produtos 

estranhos no interior dos cárceres, pela contrariedade às revistas vexatórias etc.), 

em prol da minimização dos elementos fomentadores do gregarismo, em especial 

a certeza de que o Estado é o inimigo comum. De fato, a proteção dos essenciais 

direitos daquele que está custodiado não apenas concretiza a obrigação de tutela 

dos direitos individuais indisponíveis no âmbito penitenciário, mas, também, 

representa uma medida lógica e finalisticamente aproveitável à minimização dos 

danos decorrentes da prática delituosa, com possibilidade de diminuição da 

reincidência e de novas captações de material humano para as facções 

criminosas. 

 

No ambiente externo aos cárceres, especificamente nas áreas mais 

afetadas pelas ações do Primeiro Comando da Capital, reclama-se uma atuação 

estatal multisetorial (por exemplo, por meio de uma atuação planejada 

urbanística, de efetivos serviços de saúde e de educação, de transportes públicos 

mais céleres e de projetos sociais para as crianças e adolescentes) em prol do 

suprimento das omissões à outorga das mínimas condições de dignidade à 

população, de forma a suprir o vazio muito bem aproveitado pela facção criminosa 

para difundir a sua conquista territorial, social e política. 

 

No campo da segurança pública, também objetivando os resultados 

lógico-finalísticos acima indicados, sugeriu-se o empreendimento de uma 

aproximação do Estado, por seus órgãos dedicados a essa área prestacional, 

daquelas comunidades periféricas, por meio de boas práticas hábeis a quebrar a 

tensão já instalada: 

 

a) com a adoção de estratégias de tutela dos bens recuperados em razão 

da persecução criminal e o emprego em políticas que efetivamente extraiam deles 

a maior produtividade possível, revertendo-os ao uso da comunidade que mais foi 

lesada pela prática das ações do Primeiro Comando da Capital (exemplo simples: 

usar o carro que foi apreendido na persecução ao tráfico de drogas do 

“progresso” do PCC para ações no âmbito do atendimento de menores em 
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comunidades carentes, com a indicação, em local visível no veículo, que aquele 

carro, que antes pertencia ilicitamente à facção, agora é destinado a uma boa 

ação social); 

 

b) pelo efetivo mapeamento de dados para identificação dos maiores 

nichos de lesões aos bens jurídicos em decorrência das práticas delituosas da 

facção, em prol do necessário subsídio para posterior ação integrada entre os 

diversos órgãos estatais responsáveis pelas plúrimas tutelas imprescindíveis à 

concessão da dignidade em seu aspecto pleno. 

 

Ainda no âmbito da tutela da segurança pública, paralelo às medidas 

destinadas à proteção dos direitos individuais no interior dos cárceres, em face da 

notória conclusão de que a evolução da tecnologia da comunicação, empregada a 

partir do interior dos estabelecimentos prisionais, foi um dos pilares de 

sustentação da expansão interna e externa do Primeiro Comando do Capital, 

demanda-se uma gestão racional capaz de empregar mecanismos igualmente 

tecnológicos para obstar tais comunicações, em especial com a instalação de 

bloqueadores de sinais eficazes, de mecanismos de identificação de aparelhos 

celulares e de comunicação dentro do cárcere, bem como de equipamentos de 

revista eletrônica nos presídios. E, para a concretização de tais propostas, é 

inequívoca a imprescindibilidade do correspondente aporte financeiro estatal. 

 

De outro lado, é reclamada, com urgência, efetiva estratégia de gestão da 

corrupção que tanto colabora para que a cúpula da facção continue 

desempenhando seu papel de comando. Estratégia significa identificação precisa 

das causas do problema e atuação multilateral em todas as suas vertentes. É 

imprescindível a valorização dos servidores penitenciários, seja no aspecto 

financeiro de suas remunerações, seja no âmbito da capacitação profissional, eles 

que são os responsáveis pela diária tarefa de manutenção da ordem em um 

ambiente que, na sua natureza, é apto a criar diversas espécies de dissabores, 

pressões e revoltas nos encarcerados (ainda que, na atualidade, como 

demostrado no final do capítulo 3, tal ambiente tenha respaldo constitucional e 

seja imprescindível para o exercício da função protetiva do direito penal). 
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Ademais, sendo certo que a total eliminação do contato pessoal dos 

gestores penitenciários com o preso é impossível, e, também sendo lógico que 

esse contato pessoal, por vezes, ocasiona incremento da tensão interna do 

cárcere, o investimento em mecanismos tecnológicos de monitoramento interno 

dos presídios, com sistema de comunicação por áudio, trancas eletrônicas e 

vídeo-monitoramentos, poderia ser uma forma de minimização de um dos fatores 

geradores da referida tensão e da cooptação, pela facção, daqueles que já estão 

internamente corrompidos e aptos à colaborar para os fins ilícitos dela. 

 

Para finalizar, a atuação plúrima das tutelas estatais não poderia estar 

completa sem a invocação dos mecanismos da persecução penal, a partir da sua 

única feição adaptável aos fundamentos e objetivos constitucionais do nosso 

Estado Democrático de Direito, a protetiva, aplicável a todas as vulnerabilidades 

individuais e coletivas do ser humano. 

 

Essa proteção inicia-se com a atividade legislativa, a partir do 

reconhecimento da necessidade de incriminação de uma conduta lesiva por meio 

da criação de tipos penais incriminadores. Em face da legalidade estrita, sem o 

concreto desempenho dessa função estatal haveria ofensa ao caráter protetivo do 

direito penal, uma vez que o tipo penal incriminador é o maior requisito para o 

desencadeamento de todas as demais ações estatais protetivas na órbita 

criminal. 

 

Na sequencia, deve ocorrer a gestão das causas das condutas que se 

subsumem aos tipos penais, por meio de ações preventivas coordenadas pelo 

poder executivo, uma vez que, atuando-se nas causas, antecipa-se a proteção 

penal e incrementa-se a possibilidade de srem obstados os danos sociais 

decorrentes das atividades delituosas. 

 

Porém, sendo utopia acreditar, no atual estágio de evolução do ser 

humano, em uma sociedade livre das práticas delituosas somente com atuações 

estatais identificadas nas concretizações dos poderes legislativo e executivo, 
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diante da concreta ocorrência de lesões aos bens jurídicos mais caros ao ser 

humano decorrentes das ações do Primeiro Comando da Capital, o Estado tem 

obrigação de exercitar o seu papel protetivo repressivo, sob pena de, pela sua 

omissão, prolongar o sofrimento individual ou coletivo dos seres humanos 

afetados pelas práticas delituosas. Assim, constatados os resultados típicos 

penais, deve ocorrer a efetiva punição a todas as modalidades delituosas 

identificadas nas diversas searas de colaboração à estruturação, à organização, à 

manutenção e à expansão da facção criminosa, sempre com respeito às balizas 

dogmáticas e àquelas extraídas dos princípios gerais do direito penal, 

concernentes à justa responsabilização criminal individual. 

 

Para tanto, no capítulo final foi empreendido um exercício imaginativo 

para identificação das diversas formas de colaboração ilícita interna e externa no 

âmbito do Primeiro Comando da Capital, e, a partir daí, tentado demonstrar a 

subsunção de tais condutas aos regramentos típicos atualmente em vigor na 

nossa legislação. 

 

Antes, porém, foram abordados aspectos legislativos e doutrinários 

concernentes à evolução da positivação pátria da conceituação de grupo 

criminoso organizado, bem como da tipificação das condutas de prestar a ele 

colaboração ou integra-lo, sendo extraída a primeira consequência penal: a exata 

subsunção do Primeiro Comando da Capital aos requisitos normativos atuais 

reclamados para o reconhecimento de uma organização criminosa armada. 

 

Sendo o PCC uma organização criminosa, e existindo, atualmente, base 

típica para sustentação da responsabilização penal da colaboração para a sua 

manutenção e o seu fomento, como já salientado, foi desenvolvido um exercício 

hipotético de identificação das diversas modalidades de condutas empreendidas 

em nome dessa facção, em prol das suas ilícitas finalidades, bem como daquelas 

praticadas por aqueles que, sem integrarem seus quadros funcionais, de forma 

ciente, colaboram, de alguma maneira, para a sua estruturação e a continuidade 

da atuação delituosa. Assim, outra consequência penal diagnosticada a partir do 

reconhecimento da existência do Primeiro Comando da Capital foi a necessidade 
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da análise dogmática dessas condutas, amparada pelo estudo de casos 

concretos já apreciados pelo poder judiciário, em prol do alcance do 

embasamento teórico hábil à justa responsabilização criminal dos seus 

integrantes e colaboradores. 

 

Nesse contexto, para a colaboração exterior de menor intensidade e 

relevância lesiva, sugeriu-se o emprego da teoria objetivo material e de aspectos 

da análise subjetiva como limitação à extensão da imputação típica da autoria 

 

E, em face da ciência das bases de estruturação dessa facção criminosa, 

dos seus elementos de sustentação funcional, dos regramentos criados para o 

êxito das suas ilícitas finalidades associativas, e da existência de um núcleo 

humano central de comando desse aparato organizado de poder, que se arvora 

dessa própria estrutura organizacional para blindagem das suas 

responsabilizações criminais, foi apresentada, como proposta de remodelação de 

enfrentamento global, a aplicação de uma teoria do domínio da organização 

desenvolvida por CLAUS ROXIN como desdobramento da teoria do domínio do fato. 

 

Assim, a última consequência penal indicada foi a demonstração (i) de o 

Primeiro Comando da Capital ser um aparato organizado de poder paralelo ao 

Estado, identificado principalmente pelas analisadas técnicas empregadas para a 

conquista territorial, humana e política, agregadas à estratégica divisão interna 

das funções desempenhadas para o atingimento das finalidades ilícitas 

associativas; (ii) de ser certa a existência de um centro de comando (“sintonia 

final”) responsável pela emissão de ordens direcionadas à gestão e à manutenção 

desse aparato organizado de poder; (iii) que a enorme gama de atividades ilícitas 

perpetradas com base na estrutura normativa e disciplinar criada pelos “homens 

de trás” atesta o afastamento da ordem jurídica; (iv) que não há, no PCC, postos 

fixos e insubstituíveis a serem ocupados pelos executores dos delitos-fim, sendo 

certa e imutável a continuidade das atividades ilícitas de forma automatizada e 

independente da qualidade pessoal dos executores (que são, assim, fungíveis); e 

(v) que a ausência de coação para o ingresso no PCC, cumulada com a 

inequívoca prévia ciência da ilicitude das tarefas que deverão ser 
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desempenhadas depois da formalização do “batismo”, asseguram o 

reconhecimento da disposição essencialmente alta do executor para o fato 

delituoso. 

 

Portanto, para essa última consequência, sugeriu-se a “importação” de 

construção dogmática criada há mais de cinquenta anos na Alemanha, de 

aplicação insípida em nosso direito criminal, a teoria do domínio da organização, 

que possibilita a imputação de responsabilidade penal à cúpula da facção, com 

elevado grau de censura, em decorrência de uma lógica conclusão: ainda que 

extraído do contexto criminoso a figura do executor, o aparato organizado de 

poder prosseguirá no desempenho das suas atividades ilícitas, uma vez que ele, 

mesmo sendo propenso ao papel delituoso e capaz de agir com domínio da sua 

vontade, não tem o domínio da organização, circunstância que o qualifica como 

fungível, rapidamente substituído por outro para a consecução da prática 

criminosa que falhou ou deixou de ser voluntariamente cumprida. 

 

Reafirmados os principais pontos desenvolvidos neste trabalho 

acadêmico, alcançado o seu término, toma-se a liberdade de reafirmar o escrito 

na sua parte inicial: acredita-se que a maior importância do estudo materializado 

nestas páginas foi, mais do que alcançar as exatas respostas para as diversas 

questões que certamente decorreram dos tópicos apresentados, a pretensão de 

empreender a análise da realidade extramuros daquela que, em termos territoriais 

e humanos, é a maior organização criminosa do Brasil, objetivando fomentar a 

discussão relativa às suas diversas formas de atuação, ao consequente 

enquadramento típico penal das condutas derivadas e a respeito dos caminhos 

que podem ser traçados para a materialização do efetivo enfrentamento às lesões 

sociais por ela perpetradas, imprescindível à consagração, nessa hipótese fática, 

da constitucional feição garantista positiva da outorga da efetiva proteção social 

por meio das diversas tutelas estatais possíveis, sendo a penal uma delas. 

 

Por fim, colaciona-se um inspirador pensamento de NELSON HUNGRIA, 

capaz de atestar a imprescindibilidade de busca da evolução do direito penal em 

prol da efetiva proteção do ser humano nas diversas variáveis vulnerabilidades a 
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que, cada vez mais, está suscetível em razão a proliferação das ações das 

organizações criminosas: 

 

Enganou-se ingenuamente Carrara quando supôs que, no seu tempo, o 
direito penal atingiria o clímax do seu aperfeiçoamento: a evolução da 
sua amada ciência prosseguiu incessantemente e há de prosseguir, 
refazendo-se de erros ou reabilitando-se de descaídas, na tentativa, 
jamais desesperada, de compreender e resolver, definitivamente, o 
desconcertante enigma do crime e do criminoso.567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
567 HUNGRIA, Nelson. Op. cit., p. 365. 
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