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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. 
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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”. 
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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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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 



326 

 

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. 



329 

 

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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