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RESUMO
As facções criminosas vêm crescendo e se organizando, chamando assim a
atenção para a criação de legislação mais rígida com relação aos seus membros e melhoria
nas condições dos órgãos competentes para investigá-los. As facções criminosas a cada dia
que passa, vem se aperfeiçoando e organizando, se misturando e confundindo com o que se
entende por crime organizado, essa transformação das facções criminosas que hoje são
“grandes empresas”, fazem com que se faça um estudo sobre elas, pois atualmente por falta
de aplicação das leis existentes e criação de leis mais rígidas além de investimentos nos
órgãos que as investigam, acabam por ajudar essas “Empresas” a crescer e causar medo na
população. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o mundo começou a
observar o terrorismo de um ângulo diferente, pois se percebeu que é difícil detectar quem
é um terrorista, quando e aonde acontecerá um ataque. no Brasil em 2006 aconteceu a
maior onda de ataques comandados por uma facção criminosa onde mais de 100 pessoas
acabaram morrendo, dentre policiais, bandidos e população civil em geral, diante destes
acontecimentos observou-se varias semelhanças entre os ataques realizados no Brasil com
ataques que acontecem em outros países, assim como a ligação entre as facções brasileiras
com grupos considerados terroristas e guerrilheiros de outros países, como é o caso do
PCC com guerrilheiros das FARCs.
Palavras-Chave: Facções Criminosas, Crime Organizado, Tráfico
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ABSTRACT
The criminal gangs have been growing and organizing, thus drawing attention to
the creation of stricter legislation in relation to its members and improving the conditions
of the relevant bodies to investigate them. Criminal factions each passing day, has been
perfecting and arranging, mixing and mingling with what is meant by organized crime, this
transformation of the criminal factions that are now "big business", making you do a study
on them therefore currently a lack of enforcement of existing laws and creating stricter
laws and investments in the bodies that investigate, ultimately helping these "enterprises"
to grow and cause fear in the population. After the terrorist attacks of September 11, 2001,
the world began observing the terrorism of a different angle, it became apparent that it is
difficult to detect who is a terrorist, when and where an attack will happen, and in Brazil in
2006 came the biggest wave of attacks led by a gang where more than 100 people perished,
among police, crooks, and civilian population, before these events was observed several
similarities between the attacks carried out in Brazil with attacks that happen in other
countries, as well as connection between the factions with Brazilian groups as terrorists
and guerrillas from other countries, as is the case of (PCC) with the FARC guerrilla‟s.
Keywords: Criminal Factions, Organized Crime, Trafficking.

9

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................................11

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE FACÇÕES CRIMINOSAS .....................................12
2.1 DO SUGIMENTO DAS FACÇÕES CRIMINODAS ....................................14
2.2 DEFINIÇÕES DE FACÇÕES CRIMINOSAS ..............................................15
2.3 CRIMES CORRELATOS ..............................................................................17
2.3.1 Do tráfico de drogas ............................................................................17
2.3.2 Do tráfico de armas .............................................................................19
2.3.3 Da lavagem de dinheiro ......................................................................21
2.3.4 Rotas do tráfico no Brasil ...................................................................22
2.3.5 A tríplice fronteira: Brasil, a Argentina e o Paraguai ......................... 23
3 FORMAS DE ATUAÇAO DO CRIME ORGANIZADO......................................27
3.1 DAS MILÍCIAS .............................................................................................. 27
3.2 PRINCIPAIS FACÇÕES EXISTENTES NO BRASIL .................................29
3.2.1 Primeiro comando da capital (PCC) ....................................................30
3.2.2 Comando vermelho (CV).....................................................................33
3.2.3 Terceiro comando (TC) ......................................................................34
3.2.4 Amigos do amigos (ADA) ...................................................................35
3.3 LIGAÇÕES TERRORISTAS ..........................................................................35

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRIME ORGANIZADO ....................................38

5 DA CORRUPÇÃO E OUTROS CRIMES .............................................................. 40
5.1 DA CORRUPÇÃO NO BRASIL ....................................................................40
5.2 DO TRÁFICO DE INFLUÊNCIA ..................................................................40
5.3 NO MATO GROSSO DO SUL .......................................................................42
5.3.1 Do crime organizado ............................................................................42
5.3.2 Da corrupção ........................................................................................ 44

6 MEDIDAS PROPOSTAS DE COMBATE E PREVENÇÃO ............................... 46
6.1 REESTRUTURAÇÕES DAS POLÍCIAS DOS ESTADOS........................... 46
6.2 OUTROS INVESTIMENTOS ........................................................................47

10

6.3 DA FILOSOFIA DE POLICIA COMUNITÁRIA ..........................................47
6.4 DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) ............................... 48
6.5 DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA ......................................................... 49

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................51

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS .....................................................................53

9 ANEXOS .....................................................................................................................56

11

1. INTRODUÇÃO
A cada dia que passa a violência vem aumentado nas diversas camadas da
sociedade, isso decorre por vários motivos, dentre elas pode-se destacar as atividades
ilícitas desenvolvidas por facções criminosas, pode-se exemplificar essas atividades a
exemplo do tráfico em sentido amplo, principalmente o de drogas e o de armas, que
movimentam vários setores da sociedade, através de pessoas que buscam ganhar um
dinheiro de forma rápida e fácil. O que muita destas pessoas não percebe é que esse tipo de
“trabalho” gera conseqüências em toda sociedade e quase que sempre negativas.
Na maioria das vezes as facções criminosas são as responsáveis por controlar,
explorar e fiscalizar todas essas atividades ilícitas com o intuito de arrecadar dinheiro para
a facção e para membros que estão em presídios, às facções criminosas surgiram a
principio para lutar pelos direitos dos internos dentro dos presídios. Só que atualmente suas
funções já ultrapassam os muros dos presídios e o que era um pequeno grupo de pessoas
que pretendiam lutar pelos seus direitos hoje são “grandes empresas”, pois são todas
organizadas geralmente parecidas com empresas de verdade e com hierarquia entre seus
membros além de um enorme poder e de uma influência que está em diversos setores da
sociedade e são responsáveis por inúmeros ilícitos principalmente na área penal.
O crescimento dessas organizações criminosas tem diversos motivos, mas
podemos destacar os principais que é a má estruturação dos órgãos responsáveis por
investigar esses organismos assim como a falta de legislação mais avançada para tentar
coibir o desenvolvimento destas organizações e conseqüentemente dos crimes conexos a
elas, e que fazem com que parte da sociedade fique refém do medo e do crime.
É notório que nos dias de hoje as facções criminosas tenham envolvimento com
grupos terroristas, pois após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, muitos
países perceberam a necessidade de legislação e prevenção a este fato e ao fazerem isto
descobriram que os grupos terroristas têm simpatizantes e colaboradores em vários lugares
do mundo, no caso do Brasil não é diferente, pois já tem algum tempo que houve uma
“espécie de fusão” do PCC e do CV que em conjunto agora dominam quase todas as
formas de exploração de atividades ilícitas no país e juntos já possuem ligações com as
FARCs, grupo guerrilheiro responsável por muitas mortes, seqüestros, tráfico de drogas
dentre outras atividades ilícitas.
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE FACÇÕES CRIMINOSAS
A cada dia que passa se torna mais comum noticias de crimes seja contra a pessoa,
o patrimônio ou contra a administração publica, fazendo com que especialistas,
legisladores e autoridades se reúnam para discutir o assunto, mas quase sempre sem
encontrar uma solução plausível para este problema que sempre chama a atenção da
sociedade.
Como bem comentou Gonçalves, o crime organizado realmente se fortaleceu nos
últimos 25 anos, porém foi nos últimos 10 anos que esses organismos começaram a
aparecer de forma mais pública na sociedade brasileira como podemos perceber da leitura
de trecho do livro, Crime Organizado no Brasil, Queiroz (p.41, 1998), “Muito embora não
se possa dizer que o Brasil conte com estruturas criminosas organizadas, como a
colombiana, a italiana, a norte-americana e a japonesa [...]”.
Como podemos observar no ano 1998 quando Queiroz publicou seu livro, que ele
não considerava existir organizações criminosas tão organizadas em nosso país, porém de
lá para cá podemos ver como esses organismos cresceram e que isso mudou e muito, seja
por ataques realizados por membros da facção criminosa PCC, Primeiro Comando da
Capital, os principais foram em fevereiro de 2001, novembro de 2003 e em maio de 2006,
esta ultima com repercussão internacional e com manchetes nos jornais mais famosos do
mundo como o The New York Times, Brazilian Gang Attacks the Police, e Washington
Post, Gang Targets Brazilian Police; 30 Killed.
O mesmo autor também comenta Queiroz (p.41, 1998) “órgãos governamentais e
legisladores federais começam, neste fim de século, a preocupar-se com a poderosa
estrutura empresarial” do crime. Percebe-se que foi no final do século passado que os
legisladores começaram a se preocupar em fazer legislações sobre os crimes cometidos por
essas organizações e seus membros, porém a única legislação que saiu do papel foi
algumas alterações na lei 9034/95 (Lei das Facções Criminosas) no ano de 2001, e mesmo
assim não sendo o suficiente para ajudar no engradamento do que realmente é o conceito
de facção criminosa.
Em seu artigo primeiro a lei fala de como regulará os meios de provas contra
“quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas”, deixando vago o conceito do
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que vem a ser associações criminosas, ou se qualquer bando ou quadrilha, possa ser
considerado criminosa, vejamos:
Art. 1o Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos
investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas
por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de
qualquer tipo.

São vários os acordos realizados entre países com o intuito de reprimir essas
organizações organizadas, mas ainda sim os órgãos governamentais responsáveis por
investigar e combater esses organismos sofre dificuldades para realizá-las, pelos mais
diversos motivos, seja a falta de estrutura, seja a má organização interna destes órgãos ou
pela dificuldade de conceito legal do que é facção criminosa.
São vários os crimes realizados por facções criminosas, porém os principais
realizados no Brasil são o tráfico de armas e drogas, homicídios que em regra são
qualificados, lavagem de dinheiro, roubo de cargas, bancos ou instituições financeiras,
corrupção, tráfico de influencia, sonegação fiscal, falsificação de remédios, dentre outros.
O GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) é o
principal órgão governamental responsável pela investigação das facções criminosas na
maioria dos Estados tem-se esse nome, porém em alguns Estados como o caso do Rio de
Janeiro chama-se DRACO (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado), podendo o
nome variar de um lugar para outro, ele é um grupo de atuação especial criado pela
Procuradoria Geral de Justiça em 1995, que tem como função básica o combate a
organizações criminosas e se caracteriza pela atuação direta dos Promotores na prática de
atos de investigação, diretamente ou em conjunto com organismos policiais e outros
organismos.
Uma das soluções encontradas para desmantelar essas facções criminosas foi com
o isolamento de seus lideres com a criação o famoso RDD (redime disciplinar
diferenciado), em que alguns doutrinadores consideram inconstitucional, porém esse
regime não fere a constituição tendo em vista o próprio legislador prever a aplicação do
direito penal do fato durante a fixação da pena, nesse mesmo sentido (ROBALDO 2009):
O sistema penal brasileiro, que é o que nos interessa diretamente nestas
reduzidas reflexões, adotou, para caracterizar o crime, o direito penal do
fato. Entretanto, para a fixação da pena, regime de cumprimento da pena,
espécie de sanção, entre outros, adotou o direito penal do autor (CP, art.
59).
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Por esse motivo o legislador acaba deixando uma brecha para que o órgão
julgador possa acabar aplicando de certa forma uma pena mais rígida para os membros
dessas organizações criminosas e que ainda estão envolvidos em atividades ilícitas, pois
em regra esses criminosos já não são mais réus primários e tendo maus antecedentes.
Outro ponto importante e que dificulta e investigação destes organismos é a com
relação ao próprio método de investigação, pois nosso país ainda possui um sistema de
inteligência da investigação muito falho tanto na parte de equipamentos e sistemas quanto
ao treinamento e técnicas utilizadas pelos investigadores.
2.1 DO SUGIMENTO DAS FACÇÕES CRIMINODAS
O surgimento do crime organizado é remoto, sendo motivo de dúvida inclusive na
doutrina, mas sabe-se que esse fato já vem ocorrendo há séculos, e dependendo do lugar
onde se faz o estudo desse fato, pode-se diferenciar no que se refere ao conceito de que se
dá a reunião de pessoas, que de forma estruturada se reúnem para cometer reiterados
ilícitos, seja de natureza civil, seja o de natureza penal que é a mais comum. Determinados
doutrinadores ao se referirem a esses grupos de pessoas na Europa, por exemplo,
principalmente na Itália o chamam de Máfia, já na Colômbia chamam de Cartéis, e no caso
do Brasil chamam de Facções Criminosas. Nesse mesmo sentido diz o advogado e escritor
português (VICTÓRIA 2009) “Na verdade, não há uma MAFIA, mas antes várias
organizações, com diferentes designações e modos comuns de actuação criminal
geralmente designados por "mafiosos".”
A Máfia mais antiga que se tem noticia é a Siciliana que se instalou na Itália, oriunda na
área rural aonde veio para a cidade, onde se instalou e progressivamente veio a crescer se
tornando em uma das mais conhecidas do mundo e se tornando inclusive como referencias
para outras que posteriormente vieram a surgir, conforme explica (VICTÓRIA 2009):
As suas raízes culturais são rurais, apenas se transferindo para as
grandes urbes (principalmente Palermo) nas décadas primeiras
deste século, implantando rapidamente os seus métodos
tradicionais de acção: a "protecção paga" ou seja, a extorsão.
Primeiro nas feiras e mercados, a seguir nos sectores do comércio e
de construção civil, exigindo percentagens progressivamente mais
elevadas as empresas e, posteriormente, acabando por constituir as
suas próprias empresas de construção, que passavam a dominar o
mercado.
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Como já mencionado dependendo do país ou região o nome pode variar ou
receber um nome mais específico, como na Sicilia a máfia mais conhecida é a “Cosa
Nostra”, na Itália a “Camorra”, a “Yakuza” no Japão, as Tríades na China, os Cartéis na
Colômbia e México, etc.
No Brasil o “crime organizado”, se apresentou de forma mais aparente no
nordeste, através dos cangaceiros que eram grupos de pessoas armadas que se juntavam
para praticar delitos como saques, seqüestros de autoridades, etc. o cangaceiro mais
famosos foi o cangaceiro Virgulino Ferreira Da Silva, mais conhecido como “Lampião”,
(GONÇALEZ 2006):
Registre-se, ainda, que no Brasil a associação criminosa derivou do
movimento conhecido como cangaço, cuja atuação deu-se no sertão do
Nordeste, durante os séculos XIX e XX, como uma maneira de lutar
contra as atitudes de jagunços e capangas dos grandes fazendeiros, além
de contestar o coronelismo.

Essa é a forma de que se tem de Crime Organizado, como a mais próxima dos
dias atuais, onde grupos de pessoas se reuniam com o intuito de cometer roubos, causar
medo, cometer homicídios, etc.
Segundo PORTO, a primeira facção a ser reconhecida pelo Estado foi à conhecida
por “serpentes negras”, no ano de 1984 no Estado de São Paulo, atualmente esta facção
está extinta e para alguns doutrinadores essa facção deu origem ao “modus operandi”, das
facções criminosas atuais e que operam não só dentro, mas também fora dos presídios
como é o caso do PCC, que surgiu em 1993, e que hoje esta não só fora dos presídios, mas
também em outros países como será mostrado adiante.
2.2 DEFINIÇÕES DE FACÇÕES CRIMINOSAS
A definição para as facções criminosas é muito subjetiva, pois cada doutrina
apresenta um termo que acaba por se diferenciar de outro, existem também conceitos por
entidades sejam governamentais ou não bem como tratados internacionais em que o Brasil
faz parte e sendo assim que esta inserida em nosso ordenamento e que seu conceito é
reconhecido e utilizado por órgãos julgadores como o Superior Tribunal de Justiça.
Devido à organização e estruturação das facções criminosas como se empresas
fossem acaba dificultando as investigações de seus crimes, pelo fato também de não haver
conceito legal na legislação brasileira deixando os órgãos responsáveis pela sua repressão

16

“cegos” em suas investigações, sendo assim é de grande importância com que o legislativo
comece a elaborar leis mais apropriadas. É impressionante como o legislador brasileiro,
com certa freqüência, não consegue superar algumas deficiências do ordenamento jurídico.
“A criminalidade organizada está avançando a cada dia, já tomou conta de vários setores
públicos e privados, gera grande intranqüilidade na sociedade, mas, mesmo assim, ainda
não foi tratada com a devida atenção no plano legislativo. O atraso da legislação brasileira
é mais que evidente. Mas talvez seja insuperável no âmbito da criminalidade organizada”
(GOMES, 2009).
As Leis 9.034/1995 e 10.217/2001 são as que tratam do crime organizado no
Brasil, porém ambas são omissas quanto ao conceito de facções criminosas, esse conceito é
de suma importância, pois ajuda a delimitar e separar os crimes praticados por membros de
facções, pois, devido ao fato de estes organismos praticarem inúmeros tipos de crimes,
seus agentes ao serem presos acabam sendo condenados como se tivessem cometidos o
crime por interesse particular e não em nome da facção, tendo assim como punição mais
branda e saindo mais cedo da cadeia.
Devido à falta de conceito na legislação brasileira vem sendo utilizada para este
fim a “convenção de Palermo” que é de 15 de dezembro de 2000, que traz em seu bojo o
seguinte texto:
Grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e
atuando 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.

O STJ também vem se utilizado dessa convenção para definir o que é facção
criminosa conforme o teor do seguinte julgado:
Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1.º da Lei n.º 9.613/98, que
não requer nenhum crime antecedente específico para efeito da
configuração do crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja
praticado por organização criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1.º da
Lei n.º 9.034/95, com a redação dada pela Lei n.º 10.217/2001, c.c. o
Decreto Legislativo n.° 231, de 29 de maio de 2003, que ratificou a
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional, promulgada pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março de
2004. (STJ HC 77771 / SP 007/0041879-9 Órgão Julgador T5 30/05/2008).

Sendo esse conceito, ainda sim muito amplo e dependendo de colaboração da
doutrina para restringir o pensamento do legislador ao definir esse conceito. A definição de
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crime organizado contida na Convenção de Palermo é muito ampla, genérica, e viola a
garantia da taxatividade (ou de certeza), que é uma das garantias emanadas do princípio da
legalidade (GOMES, 2009).
2.3 CRIMES CORRELATOS
As facções criminosas são financiadas de diversas formas, porém sua principal
fonte de renda provém de atividades ilícitas que é a forma mais fácil de conseguir dinheiro
de forma rápida e fácil.
Em sua grande maioria, esses ilícitos penais que em regra são crimes, mas uma
pequena parcela é de contravenções, são praticados por facções criminosas que se
originaram dentro dos presídios, mas que hoje estão inclusive em outros países, não só da
America do sul, mas a nível intercontinental, pois estes organismos vêm aperfeiçoando sua
forma de organização e se estruturando como verdadeiras “empresas”.
Essas transformações começaram após a década de 1970, com mais freqüência
após o fim da ditadura. Assim, os últimos 25 anos presenciaram o fortalecimento do crime
organizado, com ramificações nas mais diversas formas de atividades ilícitas, do
narcotráfico à extorsão e corrupção, passando pela prostituição, tráfico de pessoas e
órgãos, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além do caráter empresarial, as
organizações criminosas têm cooperado entre si e formado verdadeiros conglomerados
transnacionais promotores de delitos. (GONÇALVES, 2006).
Neste capitulo será abordado os principais meios ilícitos em que as facções
criminosas se utilizam para conseguir seu financiamento, os crimes mais comuns onde
podemos destacar o tráfico de drogas, o tráfico de armas e a lavagem de dinheiro.
2.3.1 Do Tráfico de Drogas
O tráfico de drogas é a maior atividade ilícita no mundo seguida pelo tráfico de
armas, seu fácil acesso, sua alta rentabilidade de lucro e o retorno rápido do seu
investimento faz com que muitas pessoas acabem entrando no mundo do tráfico de drogas,
já que essa atividade movimenta milhões de reais no Brasil e bilhões de dólares no mundo.
Tornando-se um dos principais investimentos das facções criminosas, existem outros
fatores que incentivam as pessoas a entrarem para esse crime como comenta (SILVEIRA
p.109, 2008):
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A sensação de impunidade contribui para o aumento da criminalidade. O
tráfico de entorpecentes é, sem qualquer sombra de dúvidas, o principal
negócio ilícito no Brasil e exerce papel preponderante na escala da
criminalidade.

Quando se fala no tráfico de drogas a nível mundial não podemos nos esquecer
dos cartéis que no passado foram um dos grandes responsáveis por espalhar e divulgarem
as drogas no mundo e que seus reflexos podem ser observados já há alguns anos, o mais
famoso cartel foi o de Medellín que era comandada por Pablo Emilio Escobar Gaviria
conhecido mundialmente como “O Senhor da Droga”.
Sua especialidade era a cocaína, em que ele conseguiu espalhar por quase toda a
America, chegando a controlar aproximadamente 80% do tráfico de cocaína na década de
80 no mundo todo. A famosa revista americana Forbis, chegou a publicar uma relação dos
mais ricos no mundo com o nome de Pablo Escobar estando em sétimo lugar dentre os
mais ricos do mundo. A dificuldade para o combate ao tráfico de drogas é muito grande,
pois existem vários fatores que acabam por atrapalhar seu combate, dentre eles pode-se
destacar a falta de parceria entre países, pois o tráfico de drogas não é mais um fenômeno
local, mas cada vez mais globalizado.
Um exemplo disso é o combate feito pelos Estados Unidos, mais precisamente na
cidade de Nova York, onde o prefeito para combater o tráfico local e com o apoio do
Governo americano que fez acordos com diversos países dentre eles a Colômbia,
conseguiram reduzir significativamente o tráfico como diz Queiroz (p.68, 1998), “O
sucesso da luta deu-se, então, com a colaboração das autoridades colombianas, atitude que
provocou a derrocada dos barões da cocaína, estando, no presente, o Cartel de Cali em vias
de total extinção.”
Após os cartéis de Cali e Medellín serem desmantelados, surgiu o cartel do Vale
no Norte na Colômbia em que tinha como comandante o traficante Juan Carlos Ramirez
Abadia, que atualmente está preso nos Estados Unidos.
No Brasil as drogas são quase sempre trazidas por Estados brasileiros onde a
fiscalização não seja muito grande, pois a fronteira seca é de grandes dimensões e como os
efetivos de policiais que realizam essa vistoria, e de postos de fiscalização que são poucos,
fazem com que Estados como Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul façam
parte dessa rota.
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Existem especialistas consideram o Estado do Rio de Janeiro, uma situação impar
com relação à criminalidade e principalmente ao tráfico de drogas, pois o nível de estrutura
dos criminosos do Estado do Rio é bem superior aos outros, porém, os outros Estados não
ficam muito atrás, como comenta sobre o assunto (LESSING p.44, 2008):
Embora seja verdade que não exista um comércio de drogas ilícitas tão
estruturado, com tanta persistência ao longo do tempo e sobre uma área
tão vasta, como acontece no Rio de Janeiro, as outras cidades exibiram
casos de operações locais surpreendentemente organizadas.

O tráfico no Rio acaba sendo uma referencia para os demais Estados, servindo
também de exemplo para abalizarmos, pois lá o Estado se fez ausente e por esse motivo o
tráfico tomou conta de muitos lugares, e se estruturando de uma forma em que para entrar
lá é só de carro blindado, para LESSING as facções que trabalham no tráfico, ele chama de
“Empresa”, pois sua estrutura realmente é igual a uma, fazendo com que cada um tenha um
papel na escala hierárquica do tráfico, “Assim como acontece com todas as empresas, à
medida que uma empresa de drogas cresce, suas operações tornam-se mais complexas, e as
responsabilidades de cada membro, em particular da “alta gerência”, mais decisivas.”,
(LESSING p.57, 2008).
Pois os donos das “bocas” devem investir das mais diversas formas para que esse
comércio continue, já que nos dias de hoje com o mundo globalizado, se ele não adquirir
bons produtos, fizer novos contatos, adquirir mais equipamentos de segurança, tudo isso
somado pode fazer a diferença e determinar o fim da “boca”. Nesse mesmo sentido
Lessing (p.57, 2008): “Os donos devem fazer os contatos pessoais necessários para garantir
um fornecimento contínuo de drogas, armas e munição; manter relacionamentos com
moradores e políticos locais; e negociar os subornos de oficiais de polícia.”. Isso mostra
como os criminosos sabem da necessidade de investimentos para que seus negócios
continuem, pois os novos “donos” devem ter essa visão ampla de seu comércio.
2.3.2 Do Tráfico de Armas
O tráfico de armas é outro grande atrativo que atrai as facções criminosas, devido
ao seu fácil acesso e por servir como moeda de troca por outras mercadorias, dentre varias
das funções que as armas têm nesse ciclo criminoso as suas principais funções na qual
podemos destacar é primeiramente para servir de equipamento para as facções garantirem a
segurança dos seus locais de atuação, principalmente aonde se pratica determinados
crimes, como por exemplo, na segurança de locais onde se faz embalagem e distribuição de
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drogas, as armas também são utilizadas em favelas ou locais dominados por determinas
facções para que não ocorram invasões e conseqüentemente a perda de territórios para
grupos concorrentes, muita das vezes essas armas são mais sofisticados até que o da
própria policia como comenta o assunto o (LESSING p. 51/52, 2008):
A polícia apreendeu minas terrestres, armamentos antiaéreos, bazucas,
metralhadoras calibres 30 e 50, bem como um amplo sortimento de armas
automáticas, que inclui alguns dos modelos mais avançados
tecnologicamente do mundo.

Em segundo plano as armas são utilizadas para cometer crimes, pois após as
facções garantirem a segurança de seus locais de atuação, as armas são utilizadas nas
praticas criminosas como a exemplo do roubo, podendo ser a pessoa como a bancos ou
outros estabelecimentos comerciais onde haja uma circulação de dinheiro em que não se
tem tanta segurança.
Em terceiro lugar as armas são utilizadas como moeda de troca entre esse
criminosos , sendo trocado por drogas ou serviços, o mais exemplo disso é o que ocorre na
Colômbia onde as facções criminosas fazem negociações com membros das FARCs, é o
que comenta (PORTO p. 88, 2008):
O comando vermelho, neste cenário, exerce papel fundamental, já que
reconhecidamente associado às Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (FARCs), através de seu maior expoente, o fornecedor Luiz
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.

O Comando Vermelho troca fuzis por cocaína, ocorrendo também à troca de
armas por treinamentos em que membros deste grupo guerrilheiro colombiano ensinam
criminosos brasileiros para que estes por sua vez ao retornarem ao Brasil ensinem seus
membros.
É grande a quantidade de armas que entram no país para serem usadas por
criminosos, e são variadas as cidade de entrada para armas em Mato Grosso do Sul, “Em
Mato Grosso do Sul (MS), as cidades de Ponta Porã, Campo Grande, Coronel Sapucaia,
Sete Quedas, Paranhos, Mundo Novo, Corumbá, Cáceres e Bela Vista são portas de
entrada de armas ilegais. Muitas delas, procedentes do Paraguai, com destino às regiões
sudeste e leste do País, passam pelo MS.” Pode-se observar as cidades que servem de
entradas conforme relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a
Investigar as Organizações Criminosas do Tráfico de Armas (p.288/289, 2006).
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Servindo essas cidades de “ponte”, entre os países onde as mercadorias ilícitas entram e as
cidades em que se destinam.
2.3.3 Da Lavagem de Dinheiro
Outro crime muito praticado pelas facções criminosas é a lavagem de dinheiro que
ocorre em regra com os chamados “laranjas”, que são pessoas com nomes sem restrições e
que servem de fachada para abrirem empresas, contas em bancos, em cadastro no
comércio, etc., é através destas pessoas ou empresas “limpas” que fazem as lavagens de
dinheiros vindas dos crimes praticados por elas. E dificultando assim o trabalho da polícia
que possui diversos problemas estruturais para realizar seu trabalho e o de fiscalizar,
fazendo com que muitos criminosos venham para o Brasil para lavarem dinheiro pela
facilidade de praticar esse crime, como bem fala Queiroz (p.64, 1998): “Na verdade,
organizações mafiosas, que consideram o Brasil como opção atraente para a lavagem de
dinheiro de procedência ilícita, e sua conseqüente reciclagem, mantêm, por aqui, 20% de
suas contas.”
Esse crime é praticado principalmente por traficantes de drogas, e que não
necessariamente fazem parte de facções criminosas para cometerem esse crime, pois a
lavagem é a forma mais fácil de conseguir transformar o dinheiro “sujo”, adquirido através
de crimes, em “limpo” para a aquisição de propriedades, pois sua aquisição com dinheiro
provindos direto do crime, por sua origem não legal, seria mais fácil ser encontrados pela
Receita Federal, através do imposto de renda.
Os locais aonde muitos criminosos vão para lavarem dinheiro são as cidades da
“tríplice fronteira”, principalmente no Paraná em Foz do Iguaçu, pois nessa região não há
muita fiscalização, o tenente-coronel do Philip K. Abbott do exército dos Estados Unidos
comenta sobre a lavagem de dinheiro na área da tríplice fronteira (ABBOTT p.18, 2005):
“Os Estados Unidos avaliam que 6 bilhões de dólares, por ano, resultantes de fundos
ilegais são lavados ali, quantidade equivalente a 50% do produto bruto doméstico do
Paraguai.”
São Paulo também é considerado um dos “bons” lugares para se lavar dinheiro,
pois a ineficácia do Brasil no combate a lavagem de dinheiro também é observada por
outros países como diz (QUEIROZ p.69, 1998):
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Especialistas norte-americanos em lavagem de dinheiro consideram a
cidade de São Paulo como a mais importante laundry da América do Sul,
face à inexistência de um modelo brasileiro eficaz de combate à lavagem
de capitais ilícitos.

Outro ponto do país onde é muito utilizado para a lavagem de dinheiro é na
fronteira com o Uruguai, pois lá é fácil a abertura de contas em banco e conseqüentemente
muito procurada por criminosos que se utilizam desta facilidade para praticarem seus
crimes em decorrência dessas brechas que eles encontram, nesse mesmo sentido é o que
diz (QUEIROZ p.168, 1998):
Na fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento é outro ponto de
lavagem de dinheiro sujo por meio do contrabando de ouro que sai do
Brasil, facilitado pelo rigoroso sigilo que os bancos uruguaios guardam
sobre as contas de seus clientes. Há informações de que os dividendos do
tráfico de drogas, fraudes bancárias e outras negociatas são regularizados
em Santana do Livramento.

Por problemas como esse no Uruguai e na tríplice fronteira que deve atentar para
o crescimento do crime organizado que se não combatido de forma árdua e efetiva com
investimentos pesados nos órgão responsáveis por combater esse crime, pois se isso não
for feito o crime organizado poderá representar problemas até para acordo de importação e
exportação entre países, como se pode observar do que diz (QUEIROZ p.167, 1998):
O crime organizado é considerado uma ameaça real ao Mercosul,
podendo interferir no processo de integração econômica com a
transformação da zona de fronteira tríplice entre o Paraguai, a Argentina
e o Brasil num território de livre criminalidade. O governo brasileiro
firmou uma série de acordos bilaterais para unificar as ações policiais dos
países do Cone Sul e tentar evitar a institucionalização da criminalidade
na área de influência do Mercosul, mas os resultados ainda são tímidos.

Daí a necessidade de efetivação dos acordos que já foram realizados, mas não foi
feito investimentos em pessoal e tecnologia dos órgãos policiais que buscam cegamente
tentar enfrentar por conta própria estes criminosos, que tiram de circulação milhões de reais
em impostos que poderiam ser revertidos em varias áreas como saúde, educação ou até mesmo em
segurança pública.

2.3.4 Rotas do Tráfico no Brasil
O destino final das armas ou drogas adquiridas é em sua maior parte para as
grandes metrópoles como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, porém até chegarem a
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esses destinos há um grande caminho, sendo o transporte destes produtos feito das formas
mais variadas possíveis, (PORTO p.88, 2008):
Nos últimos vinte anos, o Brasil tem sido utilizado como rota necessária
da droga (cocaína e maconha) que é produzida na Colômbia,
posteriormente distribuída na Europa e na África. Da Colômbia o
entorpecente geralmente passa pela Bolívia e ingressa no Brasil através
da divisa da cidade de Porto Suarez, ligada a cidade de Corumbá, no
Mato Grosso do Sul.

Nesse transporte ilegal podemos destacar o transporte feito pela via terrestre que
é o que ocorre com a maior parte dos transportes feitos, além do transporte marítimo e do
aéreo que depois da criação da lei do abate que é a emenda feita no código brasileiro de
aeronáutica que foi alterado pela lei Nº 9.614, DE 05.03.1998, que reduziu de forma
significativa o tráfico que era muito utilizado de forma aérea.
O transporte realizado por via marítima embora não muito freqüente também é
utilizado, e em regra para transportes internacionais, seja de drogas ou de armas, pois como
existe uma grande falta de investimento nos órgãos responsáveis pela fiscalização dos
portos, seja pelas policias ou pela receita, faz com que muitos traficantes ainda arrisquem a
utilizar o transporte marítimo, pois pelas quantidades muito grandes de mercadorias que
entram e saem fica muito difícil fazer o combate ao tráfico de forma adequada e repressiva
de forma a fazer com que os traficantes acabem desistindo de fazer através dos oceanos.
A rota mais comumente utilizada por criminosos é a fronteira do Brasil, pois nela
quase não existe fiscalização, qualquer pessoa pode entrar ou sair no país sem ser barrada,
e por essa falta de controle faz com que a região vire um grande mercado ilegal para
práticas criminosas e até terroristas, “As probabilidades do terrorismo na tríplice fronteira e
em qualquer lugar na América Latina certamente não são um mito” (ABBOTT p. 23,
2005).
2.3.5 A Tríplice Fronteira: Brasil, Argentina e o Paraguai
Uma das maiores rotas do tráfico de drogas no Brasil está na tríplice fronteira que
pega as cidades de Puerto Iguazú na Argentina, Ciudad del Este no Paraguai e Foz do
Iguaçu no Brasil. Foz do Iguaçu fica no estado do Paraná próximo a Mundo Novo estado
de Mato Grosso do Sul, nessa região de fronteira seca é onde contrabandistas e traficantes
passam carregamentos de mercadorias oriundos de vários países, dentre outros motivos
pode-se destacar a falta de fiscalização das policias além de ser o caminho mais próximo
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das grandes metrópoles, daí a sua utilização por criminosos, é como também diz
(QUEIROZ p.168/169, 1998):
Nesta área se situam as rotas mais curtas, acessíveis e econômicas para os
traficantes de cocaína. A sofisticação das organizações criminosas em
termos em recursos de informática, telecomunicações, veículos e
armamentos contrasta com a pobreza de recursos humanos e materiais
das delegacias de fronteira da Polícia Federal em Ponta-Porã e Corumbá.

O Estado de Mato Grosso do Sul tem uma posição estratégica para traficantes,
pois fica na divisa do Paraguai que é o maior produtor de maconha da América do Sul e da
Bolívia um dos maiores produtores de cocaína, ao lado da Colômbia e do Peru, servindo
assim de rota para o transporte e comercialização de drogas e similares, tendo em vista que
para estas mercadorias chegarem ao seu destino final que são as grandes metrópoles do
país que é Rio de Janeiro e São Paulo torna-se necessário a passagem pelos estados do
Paraná e de Mato Grosso do Sul. Ainda sobre a falta de fiscalização nessa região comenta
(ABBOTT p.18, 2005):
Pode-se dizer que a lei nessa área não é muito fiscalizada e as atividades
ilícitas são abundantes, gerando bilhões de dólares anualmente com
lavagem de dinheiro, venda de armas e tráfico de drogas, falsificação de
dinheiro e documentos e pirataria.

A utilização de Mato Grosso do Sul como rota para o tráfico faz com que muitas
outras espécies de crimes acabem surgindo nessa região, são crimes como o homicídio por
causa do controle de rotas do tráfico, por causa também de acertos de contas entre
traficantes e compradores, pois embora o caminho seja rota para outros estados uma
pequena parte acaba ficando no estado para comercialização local, em decorrência desse
trafico local começa a surgir furtos e roubos cometidos principalmente por usuários para
adquirirem mais drogas.
Embora não faça parte da tríplice fronteira a cidade de Corumbá é muito utilizada
no Mato Grosso do Sul para o tráfico de drogas, principalmente da Bolívia, mas também
vinda de outros países como bem diz (PORTO p.88, 2008):
Nos últimos vinte anos, o Brasil tem sido utilizado como rota necessária
da droga (cocaína e maconha) que é produzida na Colômbia,
posteriormente distribuída na Europa e na África. Da Colômbia o
entorpecente geralmente passa pela Bolívia e ingressa no Brasil através
da divisa da cidade de Porto Suarez, ligada a cidade de Corumbá, no
Mato Grosso do Sul.
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Podemos observar assim como se deve investir em segurança na fronteira, porém
não adianta reforçar apenas determinados pontos e deixar outros, pois os traficantes vão
apenas onde não há fiscalização, se deixar uma brecha ela vai aproveitar ai não adiantará
de nada o investimento feito, pois deve haver um planejamento, com estudos e analises de
casos para que o “sistema ” realmente funcione.
Tornando-se assim necessário o reforço policial nessa área de fronteira para uma
maior fiscalização e policiamento para que a policia realmente consiga desempenha um
bom papel, pois o estado de Mato Grosso do Sul têm 1.131 km de fronteira com o Paraguai
e 386 km com a Bolívia, existindo uma enorme fronteira seca e com dois dos países mais
pobres da America do Sul, e países este, que são os maiores exportadores de drogas por
não possuírem um sistema de combate controle e fiscalização que realmente funcione. A
região da tríplice fronteira também é uma área onde grupos terroristas também podem
acabar utilizando por falta de controle de entrada de pessoas e mercadorias como comenta
(ABBOTT p.18, 2005):
As autoridades argentinas acreditam que o Hezbollah é muito ativo nessa
área. Eles atribuem aos extremistas do Hezbollah a explosão de um carrobomba ocorrida no dia 17 de março de 1992, em Buenos Aires, na frente
da Embaixada de Israel.
Ainda sobre a possibilidade de haver terroristas nessa região comenta Abbott (2005 p22):

“Não se sabe bem qual é o papel da tríplice fronteira na atração de grupos terroristas, mas a
comunidade árabe e muçulmana da Cidade do Leste tem coletado fundos através da
lavagem de dinheiro, do tráfico ilícito de armas e drogas, contrabando e pirataria”, pois
segundo o autor essa é uma região com muitos muçulmanos, “A área da tríplice fronteira é
o maior centro de contrabando da América do Sul e onde se encontra uma comunidade
árabe e muçulmana grande e ativa.” (ABBOTT p.18, 2005).
Por causa dessa falta de controle tornasse necessário o imediato investimento do
Governo em investimentos nos órgãos que ali fazem a fiscalização de pessoas e coisas
aumentando assim a segurança nessa fronteira que chama a atenção de quem pretende agir
contrario a lei e também de terroristas “A perigosa combinação na tríplice fronteira de
vastas áreas onde a presença do governo é deficiente, miséria, atividades ilícitas, grupos
sem direitos civis, forças armadas e agências de segurança civis mal equipadas e
democracias frágeis é um convite aberto para os terroristas e aqueles que os apóiam.”
(ABBOTT p.22, 2005).
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Outro fato que confirma que a Tríplice Fronteira é utilizada para lavagem de
dinheiro foi à trazida pelo jornal O Globo Online, Contrabando e tráfico na tríplice
fronteira financiam terrorismo (2007), que trás o seguinte texto:
Uma investigação iniciada 48 horas após os atentados do 11 de Setembro
de 2001 pelos Estados Unidos para desvendar a origem do dinheiro que
financia terroristas revelou uma operação de lavagem de US$ 100
milhões para o grupo xiita libanês Hezbollah na região entre Brasil,
Paraguai e Argentina, conhecida como tríplice fronteira.

Mostrando que essa é uma região que precisa de fiscalização, policiamento e
controle, pois essa ausência faz com que essa região seja uma região de crimes, uma terra
sem leis, onde quem manda é quem tiver a arma de maior calibre e poder destrutivo. Nesta
mesma reportagem do jornal O Globo Online, fala da possibilidade de grupos terroristas
tentarem cometer ataques na America do Sul, “A reportagem deste domingo mostra ainda
o memorando interno da subsecretaria de Defesa dos Estados Unidos que sugeria um plano
de ataque à América do Sul, como alternativa ao Afeganistão.”, ficando claro que as
autoridades dos países que compõem a America do Sul devem investir em segurança de
seus países e em cooperação, para evitar que atos como o trazido pela reportagem acabem
se tornando realidade.
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3 FORMAS DE ATUAÇAO DAS FACÇÕES E DO CRIME ORGANIZADO
O crime organizado está espalhado nos mais diversos lugares da sociedade, e
principalmente em parte dos órgãos que os combatem, que é no caso no próprio poder
publico, isso faz com que esse combate fique mais difícil, o crime organizado para se
manter ativo acaba “comprando” funcionários públicos para que trabalhem para estes
organismos ou para que façam “vistas grossas” no desempenho de suas funções,
principalmente em locais que fazem fronteira com outros países.
Esse fato ocorre também através de ameaças que geralmente é utilizado apenas
como um “segundo plano”, caso o pagamento de “propina” não seja aceito pelo agente
público ou caso ele resolva parar de contribuir com o grupo ao qual estava trabalhando,
existem várias medidas que podem ser tomadas com o intuito de reduzir esse crime, “Isso
só será evitado se os países da região fizerem mudanças nos seus sistemas judiciais,
melhorarem seus programas de segurança pública e suas capacidades militares, impuserem
duras medidas contra a corrupção e cooperarem uns com os outros.” (ABBOTT p.23 2005)
A corrupção de agentes públicos com certeza é um dos maiores problemas no
combate a estes organismos, porém a corrupção também é difícil de ser combatida, pois as
políticas adotadas no seu combate são aplicadas por pouco tempo ou apenas parcialmente,
e esse resultado não é em regra de efeito imediato, mas sim de resultado a médio e longo
prazo. Como veremos adiante existe também a falta de interesse por parte de entes da
administração publica, que em muitas das vezes tem envolvimento direto ou indireto com a
prática de crimes, alguns por estarem cometendo de forma particular e outros por terem
envolvimento com o crime organizado em si.
As organizações criminosas que são mais conhecidas e divulgadas pela imprensa
no Brasil é o primeiro comando da capital (PCC), o comando vermelho (CV), as milícias
além de organismos dentro e fora do governo formada por grandes empresários e
autoridades públicas, que são conhecidos como “máfia do colarinho branco”.
3.1 DAS MILÍCIAS
Além das facções criminosas também temos as milícias que são formadas em
regra por integrantes da segurança pública, como é o caso de policiais militares, policiais
civis além de bombeiros e de guardas municipais. Estes grupos invadem favelas dominadas
por facções criminosas, (LESSING p.58, 2008):
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É verdade que as facções conquistam e perdem bases entre si e que
recentemente perderam algumas das favelas menos lucrativas para as
milícias policiais, que expulsam os traficantes e cobram uma taxa de
segurança dos moradores para manter afastado o comércio de drogas.

As milícias invadem as favelas sob o pretexto de fornecer segurança, porém sua
real finalidade é continuar a exploração de serviços que a população utiliza como o caso de
TVs a cabo, gás e internet dentre outros, “No Rio, esse envolvimento na economia local é
mais completo e comum, e também pode incluir a cobrança de serviços, como
fornecimento de gás e conexões piratas de TV a cabo.”, Lessing (p.54, 2008), ao falar da
cobrança ilegal de facções em favelas do Rio, pois as milícias quando invadem essas
favelas buscam o controle dessas atividades que tem bons retornos financeiros, “Elas
invadem áreas pobres. Expulsam, matam ou contratam traficantes. E impõem pagamento
por tudo: moradia, comércio, serviços, transporte.”, nesse mesmo raciocínio, (SOARES et
al p.11, 2010).
Casa ano que passa aumenta o número de servidores públicos envolvidos com as
milícias. Vários são os motivos que levam estes servidores a entrar para as milícias e
cometer crimes, pode-se citar como fatos motivadores os baixos salários, a falta de
investimentos nos órgãos em que estes servidores trabalham, além de fatores decorrentes
da própria profissão destes, onde são ameaçados para fazer ou deixar de fazer atos de seu
oficio, e conseqüentemente forçados a prevaricar, a se corromperem, dentre outros crimes,
e tudo isso para evitar que aconteça algo com eles mesmos bem como com seus familiares
e amigos, já que se sabe que o Estado não tem estrutura o suficiente para investigar e punir
estes agentes criminosos bem como garantir a segurança das testemunhas do caso concreto.
Conforme o jornal O Dia Online, Penas mais rígidas para crime de milícia
(2009), só no ano de 2009 até a presente data de publicação, já tinham sido presos no Rio
de Janeiro por envolvimento com milícias 151 policiais. Além de policiais existem a
participação de outros funcionários públicos até de políticos como é o caso do ex-vereador
do Rio, Jerônimo Guimarães Filho, o “Jerominho”, que atuava na zona oeste da cidade do
Rio de Janeiro, “Pior, muito pior que traficantes, eles estão nas policias e no parlamento,
organizados e em ascensão. São máfias violentíssimas e perigosas.”, (SOARES et al, p. 12,
2010).
Como se pode ver na reportagem, pelo menos no Rio fica fácil observar o
envolvimento de políticos com as milícias, “No Rio, o tráfico de drogas costumava apoiar
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candidatos. Hoje, a milícia tem seus próprios candidatos.”, Soares et al. (p.12, 2010),
porém esse envolvimento não é apenas com as milícias, mas também com facções
criminosas também.
São vários os motivos para que as milícias existam e cresçam a cada dia que passa
como comenta (SOARES et al, p.17, 2010):
Só existem tráfico e milícia, fontes dos piores crimes, porque a policia é
conivente, cúmplice, acionista, sócia ou protagonista do empreendimento.
Os mafiosos das milícias são policiais ou ex-policiais de ambas as
polícias, civil e militar, ou bombeiros. O resto é exceção.

O primeiro motivo é a falta de interesse dos órgãos policiais, que podem ter vários
motivos para não combaterem as milícias, como foi bem exemplificado por SOARES na
citação supracitada, pelo fato das milícias terem essa grande organização e de certa forma
apoio de organismos do próprio Governo, SOARES a chama de máfia, e principalmente
por elas receberem apoio de políticos, “Muitos políticos são eleitos com o apoio da máfia.
E alguns ainda faturam o saldo do nosso trabalho. O Brasil é o paraíso das contradições. ”
(SOARES et al, p.11, 2010).

Outro motivo do crescimento das milícias é a corrupção, pois está serve de base
para quase todos os outros tipos de crimes, e ajuda não só o crescimento das milícias, mas
de qualquer outro organismo criminoso, e isso ocorre porque o Estado não faz os
investimentos necessários, seja no profissional de seus agentes, seja na estrutura dos órgãos
ou em equipamentos, “O Estado não consegue impedir a corrupção e a criminalidade
porque não está adequadamente aparelhado para isso.”, (BATISTA p.14 2001 apud
SARAIVA).
A milícia mais conhecida é a “liga da justiça”, que é liderada por Natalino
Guimarães ex-deputado estadual e por “Jerominho” ex-vereador, Ricardo Texeira Cruz
conhecido como “Ricardo Batman”, que foram condenados no Rio de Janeiro por
formação de quadrilha e bando armado.

3.2 PRINCIPAIS FACÇÕES EXISTENTES NO BRASIL
São varias as facções existentes no Brasil, cada uma com um certo grau de
influência em sua localidade de origem, porém algumas conseguiram crescer tanto que já
se espalharam para outros Estados do Brasil e outras como o como o caso do PCC e do CV
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que já estão inclusive fora do país, montando suas “bases”, com o intuito de ganhar
comércio e expandindo seus negócios para outros países.
Como já se percebe o PCC e o CV são as principais facções brasileiras, porém não
são as únicas, no Estado de São Paulo além do PCC existem outras conforme reportagem
do Jornal de Minas, de 23 de maio de 2003, ANEXO 2, feita pelo repórter Emannuel
Pinheiro, que está em anexo, segundo essa reportagem existe também o (CRBC) Comando
Revolucionário Brasileiro do Crime, (CDL) Comissão Democrática de Liberdade, o (SS)
que é o Seita Satânica, o Serpentes Negras e o (TCC) Terceiro Comando da Capital, já no
Rio de Janeiro as principais facções é o (CV) Comando Vermelho, (ADA) Amigos Dos
Amigos, (TC) Terceiro Comando a as Milícias que não é considerada um facção, existem
também no Estado do Paraná, o Primeiro Comando do Paraná, no Rio Grande do Sul existe
Os Manos e os Brasas, em Minas Gerais tem o (PCM) Primeiro Comando Mineiro, o
(COMOC) Comando Mineiro de Operações Criminosas.
No nordeste tem-se noticias de facções em Pernambuco, (CNN) que é o
Comando Norte-Nordeste, no Rio Grande do Norte tem o Primeiro Comando de Natal, na
região Centro Oeste, existem facções no Distrito Federal, (PLD), o Paz, Liberdade e
Direito, e no Mato Grosso do Sul existe o (PCMS) Primeiro Comando do Mato Grosso do
Sul e o (PCL) Primeiro Comando da Liberdade.

3.2.1 PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)
Esta facção criminosa é a maior e mais influente do Brasil conforme Porto (p. 76
2008): “Estima-se que hoje o primeiro comando da capital seja formado por quinze mil
integrantes só no Estado de São Paulo, espalhados em 117 unidades prisionais.”, e com
ramificações em países como Paraguai, Bolívia, Uruguai, Colômbia, e México, sua
fundação ocorreu em 31 de agosto de 1993, na casa de custódia e tratamento de Taubaté, é
mais conhecida como PCC ou através do número 1533, que é a ordem das letras no
alfabeto brasileiro, onde o P é a 15ª e o C é a 3ª letra do alfabeto brasileiro.
O PCC foi fundado inicialmente com a finalidade de lutar pelos direito dos
internos das penitenciarias, seu lema é “liberdade, justiça e paz”, seus fundadores foram
José Márcio Felício, alcunha "Geleião", António Carlos Roberto da Paixão, alcunha
"Paixão", Isaías Moreira do Nascimento, alcunha "Isaías", Ademar dos Santos, alcunha
"Dafé", António Carlos dos Santos, alcunha "Bicho Feio", Wander Eduardo Ferreira,
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alcunha "Eduardo Gordo" César Augusto Roris da Silva, alcunha "Cesinha" e Misael
Aparecido da Silva, alcunha "Misa" atualmente seu principal representante é Marcos
Willians Herbas Camacho, mais conhecido como "Marcola".
“Marcola” é o principal representante da facção porém não é o único, pois quando
o PCC surgiu sua estrutura era piramidal como bem explica PORTO (2008 p.74),”essa
estrutura piramidal foi alterada ao longo dos anos. Hoje, o primeiro comando da capital é
dividido em células, de modo a permitir a continuidade das atividades criminosas mesmo
com o isolamento de seus lideres”.
Onde no passado quem dava as ordens eram apenas seus fundadores, mas com o
passar do tempo essa estrutura foi alterada tendo em vista que quando os fundadores
recebiam punições a facção ficava sem comando, por essa motivo sua estrutura mudou e o
PCC hoje é dividido em células, possibilitando mesmo que os lideres estejam presos essa
facção ainda sim continue organizada.
O PCC tem uma grande estrutura que se assemelha de uma empresa, esta facção
hoje é responsável por movimentar milhões de reais por ano, gerando vários empregos
sendo considerada assim uma “multinacional do crime”, estando presente nas Américas
como em Bolívia, Paraguai, Colômbia e México. Como fala do assunto o sociólogo
brasileiro Sérgio Adorno da Universidade de São Paulo: "há chefes, gerentes, negócios;
recrutamento". Só que muitos líderes "não chegam aos 30 anos". "Morre-se cedo.", ao
explicar que a facção PCC é parecida com uma empresa.
O PCC é responsável por explorar inúmeros tipos de atividades ilícitas, que vai do
jogo do bicho ao tráfico de drogas. Através do estatuto do PCC podemos analisar vários
pontos. O primeiro que se pode destacar é com relação à organização, pois não é a toa que
é chamado de “crime organizado”, já que até eles perceberam a necessidade de um estatuto
para regular e disciplinar a função do “partido” e do seu membro, para que possa haver
uma organização das ações da própria facção assim como de seus seguidores.
Outro ponto que se pode observar no estatuto, anexo 1, é sua rigidez onde fica
claro que em várias hipóteses a pena é a morte, Porto (p.77, 2008): “Aquele que estiver em
liberdade „bem estruturado‟, mas que esquecer de contribuir com os irmãos que estão na cadeia,
serão condenados a morte sem perdão.”, isso mostra que existe e como é o “sistema

judiciário” da facção, um sistema violento, (SILVEIRA p.106, 2008):
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Acontece que a pena para o descumprimento das regras adotadas pelas
facções criminosas é a morte do faltoso. Como se vê, o crime organizado
adota a pena de morte como regra básica. E a pena capital é aplicada pela
simples quebra de sigilo.

Toda essa violência não se restringe apenas na punição de seus membros sendo
utilizada também contra os órgãos responsáveis em combatê-la, principalmente nos órgãos
policiais e na população em geral que prefere ficar calada ao invés de denunciar ou
testemunhar contra os membros destas facções, pois existe uma falta de segurança não só
para as testemunhas civis, mas também para os próprios policiais responsáveis por
investigá-las.
Podemos observar também que a falta de estrutura e investimentos nos órgãos que
devem combater o crime organizado, mostram que o Estado está inerte, incentivando
criminosos a delinqüir cada vez mais, esse fato nas palavras de (SILVEIRA p.120, 2008):
À medida que o Estado se mostra inoperante, ou melhor, ineficiente para
conter a escala de crescimento do crime organizado, a luta por cidadania
e por direitos humanos parece mais difícil e inatingível. O clima de terror
provocado pela ação violenta dos criminosos inibe o cidadão de bem, de
contribuir no esclarecimento do crime. Por isso se faz necessário que o
Estado ofereça segurança e estimulo para que as vitimas e testemunhas
sintam-se encorajadas para denunciar e testemunhar contra o autor do
crime.

Devendo o Estado investir mais nos órgãos de segurança dentre eles o no
programa de segurança e proteção a testemunhas, fato que não vem ocorrendo, “Programas
como o de Proteção à vitima e Testemunhas, precisam ser incentivados e aprimorados.”
Silveira (p.110, 2008), pois investindo em programas como este, as pessoas podem se
sentir seguras o suficiente para testemunharem contra estas organizações, e a partir dai ter
mais provas e informações que por sua vez irá dar mais respaldo na acusação, não só de
integrantes de facções criminosas, mas também de outras formas de crime organizado.
O PCC tem várias ramificações e atua em vários países a exemplo do Paraguai, da
Bolívia e do México, conforme reportagem trazida no site Folha UOL, demonstrando
assim como sua estrutura cresce e rápida, e não havendo por parte do Estado, o empenho
necessário para combatê-los, essa expansão pode ser analisada da reportagem, PCC
expande ação para o Paraguai (2006):
O PCC também já tem ramificações na Bolívia, segundo a Polícia
Federal. No país, o traficante José Severino da Silva, 36, conhecido como
"Cabecinha do PCC", possui uma fazenda de 1.000 hectares produtora de
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cocaína.
Além da Bolívia o PCC também tem membros no Paraguai conforme a mesma
reportagem, onde o mesmo informa que o Juiz Federal Odilon de Oliveira comenta sobre a atuação
desta facção na mesma reportagem, PCC expande ação para o Paraguai, 2006:
Segundo o juiz federal Odilon de Oliveira, o PCC já tem um líder no
Paraguai, o traficante Nilton César Verón, atualmente em uma
penitenciária de Assunção. Ele foi detido em janeiro de 2005 com 102 kg
de cocaína em Pedro Juan Caballero e é considerado o líder do PCC em
território paraguaio.

Podendo ver assim como esta facção tem largas ramificações em outros países e
que tem muita força e influencia principalmente na região de fronteira, demonstrando
como já mencionado varias vezes na necessidade de investir na segurança e fiscalização,
principalmente nas fronteiras, como a exemplo do Paraguai, Bolívia e Colômbia, onde essa
atuação é mais forte, pelo fato desses países serem exportadores de drogas onde um de seus
principais clientes é o Brasil.
Dentre outras ações o PCC também atua como intermediador em negociações na
região de fronteira, como demonstra a reportagem do jornal FOLHA UOL, PCC expande
ação para o Paraguai, 2006:
Atuando na fronteira, eles intermedeiam o envio de carregamentos de
armas e de drogas para os mercados consumidores do Rio e de São Paulo
e mantêm contatos com guerrilheiros das FARCs (Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia) que vão ao Paraguai para trocar a cocaína
colombiana por armas. Segundo o juiz Oliveira, as Farc ensinaram táticas
de guerrilha aos membros do PCC radicados na fronteira.

Mostrando assim que o PCC mantém relações com grupos em que o Brasil ainda
considera como de guerrilheiros, mas que para alguns estudiosos no assunto como o caso
do historiador AZAMBUJA é considerado como um grupo terrorista, como será analisado
a seguir ao falarmos das ligações de grupos criminosos brasileiros com grupos terroristas.
3.2.2 COMANDO VERMELHO (CV)
Esta é considerada uma das mais antigas do país, esta facção surgiu durante a
ditadura militar na década de 80, o local de seu surgimento foi no estado do Rio de Janeiro,
no Instituto Penal Cândido Mendes conhecido pelos presos como o “caldeirão do diabo”,
os antigos lideres e fundadores do CV foram Willian de Silva Lima conhecido por
“professor”, José Carlos dos Reis Encina conhecido como “escadinha”, José Carlos
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Gregório conhecido como o “Gordo” e Francisco Viriato de Oliveira conhecido por
“Japonês”.
O surgimento do comando vermelho ocorreu em decorrência da convivência de
presos comuns com presos políticos, onde se juntaram para lutar por “seus direitos”,
surgindo assim o Comando Vermelho, conhecido também pelas suas iniciais CV. Uma das
principais fontes de renda desta facção é o tráfico, principalmente o de drogas, porém o de
armas também é muito utilizado, podemos observar no que diz (PORTO p.87, 2008):
Essencialmente ligado ao tráfico de entorpecentes em larga escala, o
comando vermelho pratica a denominada ação seletiva:trafico de
entorpecentes, contrabando de armas e seqüestros. As demais atividades
são uma forma de fazer dinheiro para financiar a compra de
entorpecentes.

O comando vermelho se utiliza de uma parte do que se ganha com o trafico para
investir nas áreas onde atua, seja em infra-estrutura, seja fazendo favores a população que
ali mora, ganhando confiança e ajuda destes quando há batidas policiais neste local, “A
estratégia de crescimento do comando vermelho foi a mesma utilizada pelos cartéis
colombianos, de aplicar parte da renda da venda de drogas em melhorias para a
comunidade, como a construção de redes de esgotos e segurança, o que a policia nunca
deu.”, (PORTO p.87, 2008).
No Rio de Janeiro o Comando Vermelho desde seu surgimento vem sendo ainda a
maior facção criminosa, investindo duramente em equipamentos e tecnologia para
continuar no “mercado de drogas”, Lessing (p.58, 2008) “O mercado de drogas do Rio tem
mantido um alto grau de organização nos últimos 25 anos, desde que um Comando
Vermelho (CV) ainda incipiente consolidou o controle sobre a maior parte das bocas da
cidade.”, ainda mais depois do surgimento das milícias que representam grande problema
não só para as facções, mas também para a sociedade.
3.2.3 TERCEIRO COMANDO
A criação desta facção é obscura, porém acredita-se que acorreu na década de
1980, por criminosos que não estavam contentes com a política adotada pelo Comando
Vermelho, Porto (p.92, 2008), “O terceiro comando (TC) foi fundado nos anos 80 como
dissidência do Comando Vermelho, e a partir daí se tornou seu principal rival, em uma
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briga envolvendo o comando de pontos de tráfico de drogas nas mais de 600 favelas
cariocas.”.
Segundo Porto (p.92 2008), seu maior líder foi Paulo Cesar Silva, mais conhecido
como “Linho”: “Seu principal líder, o fornecedor Paulo César Silva dos Santos, “Linho”,
compra cocaína e maconha diretamente de produtores na Bolívia, Paraguai e Peru. Domina
12 das 15 favelas do denominado Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.”
Após a união do TC com a facção ADA em 1998, o traficante Ernaldo Pinto de
Medeiros alcunha de “UÊ”, passou também a ser um dos lideres do TC como é citado na
CPI destinada a investigar o avanço da impunidade e do Narcotráfico (p.556, 2000),
onde na época estava vivo e cumpria pena em Bangu 1:
Famoso traficante do Rio de Janeiro, citado no processo como receptador
das armas fornecidas por Lucila Morel. Líder de uma organização
criminosa, denominada TERCEIRO COMANDO, baseada no Rio de
Janeiro. Encontra-se atualmente preso em BANGU I, presídio de
segurança máxima no Rio de Janeiro.

Comenta-se que o Terceiro Comando teria se incorporado com a facção Amigos
Dos Amigos (ADA), porém voltaram a se separar depois de uma rebelião em 2002 na
Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, mais conhecida como “Bangu 1”, no Rio de
Janeiro, onde o detento “UÊ” foi morto pela facção comandada pelo traficante
“Fernandinho Beira-Mar”. “Foi morto e seu corpo carbonizado em 11 de setembro de 2002
na penitenciaria de Bangu I por integrantes da quadrilha liderada por Luiz Fernando da
Costa, o “Fernandinho Beira-Mar”, fornecedor de drogas para o comando vermelho.”,
(PORTO p.91, 2008).
3.2.4 AMIGOS DOS AMIGOS (ADA)
Existem dúvidas de quando esta facção foi fundada, mas se sabe que foi entre os
anos de 1994 e 1998, para PORTO sua criação foi em 1998, mesmo ano em que esta
facção se juntou ao terceiro comando para tentar aumentar a concorrência com o comando
vermelho, seu maior rival, seus fundadores foram “UÊ” e Celso Luiz Rodrigues alcunha de
“Celsinho da Vila Vintém”.
3.3 LIGAÇÕES TERRORISTAS
Existem grandes indícios de que as facções brasileiras não só se espelham em
grupos terroristas, mas que também tenha acordos com estes, (PORTO p.79/80, 2008):
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Os atentados de 11 de setembro de 2001 contra New York e Washington
serviram de fonte inspiradora para o Primeiro Comando da Capital. Na
era do crime globalizado, as mensagens transmitidas em rede nacional
pelos líderes da Al-qaeda foram causa de desenvolvimento de novas
idéias, agora ligadas ao terrorismo político e religioso.

Após os ataques o PCC começou a utilizar vários dos métodos terroristas que
membros da Al-Qaeda se utilizam como o seqüestro, “Técnicas de intimidação utilizadas
pela organização terrorista al-qaeda foram postas em prática. No mês de agosto de 2006,
um jornalista e um auxiliar técnico da Rede Globo de Televisão foram seqüestrados, tendo
na ocasião sido exigido a exibição de um vídeo com reivindicações por parte dos
criminosos.”, (PORTO p. 80, 2008).
Outro exemplo é a biografia de Osama Bin Laden que foi lida por vários
criminosos, mas não no ponto de vista cultural, mas sim com o intuito de adquirem mais
conhecimento de como Osama se tornou o maior terrorista do mundo, (PORTO p.80,
2008):
No presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes, na região
oeste do Estado de São Paulo, a autobiografia de Osama Bin Laden
tornou-se o livro mais solicitado entre os detentos, a ponto de ser proibido
pela diretoria daquele estabelecimento.

Além de facções de São Paulo, as do Rio de Janeiro também não só se inspirou
como contrataram guerrilheiros das FARCs para que estes possam treiná-los caso
necessitem de empregar técnicas de guerrilhar o que ocorre muito no Rio de Janeiro
atualmente, (PORTO p.88, 2008):
Em janeiro de 2003, a Divisão de Repressão ao Crime Organizado
(DRACO) da Policia Civil do Rio de Janeiro iniciou investigação a fim
de constatar a veracidade da informação de que guerrilheiros das FARCs
estariam treinado mil homens da Comando Vermelho.

Esses indícios só aumentam o fato de que o Estado de começar imediatamente a
combater estes organismos, pois eles já esta há muito tempo se armando e treinando,
ficando a cada dia que passa mais difícil o seu combate, pois eles têm equipamentos que
nem as policias brasileiras tem acesso, “Armamento pesado entra no País para reforçar as
atividades criminosas do Terceiro Comando e do Comando Vermelho, sem que as
autoridades brasileiras percebam.”, (QUEIROZ p.65, 1998).
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Como vimos as facções, principalmente as cariocas vêm já um bom tempo se
armando, pois em 1998 foi quando QUEIROZ publicou seu livro falando da entrada de
armas para facções criminosas.
Além das facções brasileiras se espelharem ou adquirirem treinamento de
terroristas, como já dito a falta de fiscalização na fronteira é um grande atrativo para estes
organismos se instalarem e crescerem, “A tríplice fronteira e várias outras áreas da
América Latina emergirão como zona fértil para a procriação de terroristas e dos grupos
que os apóiam.”, (ABBOTT p.23, 2005).
Existem especialistas que defendem que determinados grupos guerrilheiros,
atualmente já são considerados como terroristas em decorrência da mudança de suas
políticas que nos dias de hoje são outras, como é o caso do historiador AZAMBUJA que
fala em seu artigo Grupos terroristas contemporâneos (2007), citado no site Brasil
Acima de Tudo:
Alguns grupos guerrilheiros estão incluídos nesta relação, pois, com o
decorrer do tempo, transformaram-se em grupos terroristas, explodindo
bombas em locais públicos, utilizando carros-bomba, cavalos-bomba,
cachorros-bomba e seqüestrando pessoas, como as FARC e o ELN
colombiano.

Além das FARCs o Hezbollah é outro grupo que atua na tríplice fronteira e é considerado
terrorista em alguns países como para os Estados Unidos, como é trazido na reportagem do
jornal O Globo Online, ao falar do julgamento de um suspeito de envolvimento em fazer
lavagem de dinheiro para o Hezbollah, na reportagem Contrabando e tráfico na tríplice
fronteira financiam terrorismo (2007), que diz: “Ele é acusado de comandar a lavagem
dos US$ 100 milhões que teriam sido destinados ao Hezbollah, organização libanesa
classificada como terrorista nos Estados Unidos, em Israel e na Argentina.”, devendo o
Brasil também começar a tomar as medidas necessárias para evitar a instalação deste grupo
em território brasileiro e conseqüentemente evitar ações por eles praticadas.
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRIME ORGANIZADO
No Brasil foi a partir da década de 70 em que se pode dizer que realmente
começou a surgir grupo de pessoas que tinham o intuito de cometer crimes e com uma
estrutura organizada, embora quando se fala em crime organizado as pessoas pensem
apenas em facções criminosas, está por sua vez, em nossa conjectura atual representa
apenas uma parte de todas as formas de crime organizado que está em nossa sociedade. E a
cada dia que passa essa estrutura aumenta e suas raízes ficam mais profundas, no que tange
ao seu combate, (PORTO p.101, 2008):
O fenômeno da criminalidade organizada atuante no interior dos presídios
brasileiros é, sem dúvida, tema extraordinariamente atual e preocupante.
Facções criminosas, antes de inexistentes, se organizaram com eficiência
e profissionalismo criminoso, comandando a criminalidade de dentro para
fora do sistema penitenciário.

Dentro do crime organizado existem vários outros organismos, cada qual com um
nome diferente, porém todos com uma finalidade em comum, cometer crimes, dentro deste
contexto surge para o Estado à obrigação de combatê-lo, podendo faze-lo das mais
variadas formas possíveis, porém esse trabalho é árduo, pois os órgãos que têm essa missão
de apaziguar a proliferação destes organismos, sofrem

com

dificuldades não só

estruturais, mais também pela falta de consciência e cultura da população em geral.
Podemos observar através do motivo da criação Comissão Parlamentar de Inquérito
Destinada a Investigar as Organizações Criminosas do Tráfico de Armas (p.6,

2006):
O Brasil atravessa um dos piores momentos relacionados com a
segurança pública interna de suas grandes cidades. Não bastassem o alto
nível de desemprego e a ineficiência do Estado para combater o crime
organizado, vê-se que os bandidos estão extremamente organizados,
adquirindo inclusive treinamento específico, outrora privilégio das forças
policiais e militares, para aumentar seu poder de fogo frente à população
desprotegida e apavorada.

Dentro do combate ao crime organizado existem vários fatores que influenciam
no seu combate como a falta de investimentos nos órgãos, a corrupção, não só dentro do
órgão responsável por realizar esse trabalho, mas como dentro da cultura da população que
embora cobra o combate a esse mal, acaba mesmo que de forma indireta participando e
contribuindo para o crescimento desse problema que é responsável por perdas enormes em
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valores que poderiam ser investidos em outros setores que estão com uma maior carência
em seu investimento.
A ausência do Estado faz com que facções e milícias se espalhem nas regiões
mais pobres das grandes metrópoles principalmente em favelas, e estes grupos de
criminosos de espalham tão rápido que até parecem um vírus, (SILVEIRA p.109, 2008):
A ausência do Estado contribui para que o crime organizado se instale
nos bolsões de pobreza das grandes cidades. As necessidades básicas da
população são atendidas pelos criminosos em troca do silêncio e da
cumplicidade.

Por esse motivo que muitas das vezes a população acaba nem denunciando os
criminosos, pois como o Estado que deveria fazer a segurança não o faz, não investe em
educação, saúde, infra-estrutura, etc. isso faz com que os próprios criminosos façam esses
investimentos e recebendo o silencio da população como retribuição pelos serviços
prestados, além do próprio medo.

40

5 DA CORRUPÇÃO E OUTROS CRIMES
Além do tráfico de influência que já foi abordado, outro grande problema que já
foi citado é o da corrupção, que é um dos crimes mais comumente praticado por
funcionário público, vários dos motivos que levam a essa servidor a cometer esse crime foi
citado no tópico do tráfico de influência, mas relembrando, são em regra outros crimes
mais graves e que por essa razão acabam levando o servidor a desviar sua conduta que de
correta passa para uma conduta contrária as leis e às vezes imoral aos olhos da população.
5.1 DA CORRUPÇÃO NO BRASIL
O Brasil tem um grande problema com a corrupção que é crônica e cultural, sendo
por esse motivo considerado um dos países mais corruptos do mundo, “No ranking
mundial da corrupção, o Brasil, uma das principais economias do mundo, foi relacionado
pela Transparência Internacional (TI), sediada em Berlim, entre os países mais corruptos
do mundo. O que não é de se estranhar diante da enxurrada de escândalos de que vem
sendo vítima.”, (BATISTA p.13, 2001).
5.2 DO TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
Dedico esta parte em de meu trabalho pelo fato de muito dos crimes que ocorrem
surgirem justamente por colaboração de parte dos órgãos e agentes responsáveis pela
legislação vigente em combatê-las, porém muitos acabam entrando nesse mundo por causa
de coisas simples, mas que no menor descuido se transforma em uma bola de neve onde
não se dá para voltar atrás.
Embora seja crime o tráfico de influência ainda sim é um dos grandes fatores que
fazem com que o crime organizado cresça, chegando ao ponto de comprometer todo um
sistema, sendo esse crime a porta de entrada para vários outros crimes, onde destaco a
corrupção seja a ativa como a passiva, a ameaça, Falso testemunho ou falsa perícia,
Coação no curso do processo, dentre outros que serão objeto de analise mais adiante.
Esse é um dos crimes mais praticados, quando se fala em participação de
funcionários públicos em envolvimento com outros crimes considerados mais graves como
o homicídio, o trafico de drogas e o trafico de armas que serão abordados neste trabalho,
além de outros. Digo isso, pois é sabido que em todas as repartições públicas existe um
órgão controlador que é responsável por investigar a conduta de seu agente, comumente
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conhecida como “corregedoria”, e na atualidade em “assuntos internos”, porém alem deles
existem diversos cargos cada qual com suas prerrogativas e poderes diferenciados. Sendo
assim cada funcionário publico tem um superior a quem deve prestar contas de seus
trabalhos, nos órgãos militares esse dever de prestar contar é mais fácil de ser observado,
por causa da hierarquia, onde o subordinado deve realizar as “missões” dadas por seus
superiores.
Em outra analise pode-se observar esse fato em outros órgãos como no próprio
judiciário, nas assembléias legislativas, na câmara dos deputados e no senado federal. E é
por causa dessa relação de subordinação que muitos chefes ou superiores confundem suas
prerrogativas decorrentes de seu cargo como superior e acabam de forma direta ou indireta
se utilizando para proveito próprio, porém nem sempre essa influencia decorre de chefes
ou superiores.
Essa influência decorre também de empresários e políticos, que se utiliza de seu
poder de influência adquirido perante a sociedade para convencer funcionários públicos a
fazer o deixar de fazer várias coisas, seja por ameaça a um parente ou a própria pessoa, ou
por próprio interesse do funcionário público que quer se aproveitar deste fato para tentar
ganhar algo sobre o fato que está acontecendo.
Seria mais difícil desse fato ocorrer se tivesse uma maior valorização dos
policiais, bem como uma pena mais rígida com quem tenta usar de seu cargo ou função
para “carteirar”, agentes dos órgãos fiscalizadores e de segurança, através de ameaças,
(SOARES p.17, 2010):
O primeiro magistrado, deputado, milionário, que sacasse o “sabe com
quem está falando?” da carteira receberia uma resposta padronizada:
“Estou falando, respeitosamente, com um cidadão que tem os mesmos
direitos e deveres dos outros cidadãos.” Ponto final. Não haveria
telefonema, recado, ameaça nada que protegesse privilégios.

Porém esse tipo de resposta fica meio difícil, pois o policial sabe muito bem que
se disser isso, “amanhã”, já estará sentindo as conseqüências de ter dado uma resposta
correta e estar trabalhando dentro da lei, sendo esse fato servindo também de incentivo
para que o policial, por exemplo, não trabalhe, pois só será lembrado de “bom” policial, se
ajudar, dando uma “aliviada”, e não prejudicando alguém.
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5.3 DO MATO GROSSO DO SUL
Por fazer fronteira com os principais países exportadores de drogas, como é o caso
do Paraguai e da Bolívia, o Estado de Mato Grosso do Sul é visto pelos criminosos como
uma rota obrigatória para a pratica dos mais variados delitos.
5.3.1 DO CRIME ORGANIZADO
No Mato Grosso do Sul o crime organizado preocupa e muito, embora haja
investimento em segurança publica os criminosos também expandem seus investimentos,
seja em estrutura seja em equipamentos, a facção criminosa PCC, predomina no MS
embora existam muitos membros do Comando Vermelho, talvez esse fato possa ser
compreendido pelo próprio estatuto do PCC no livro de Porto (p.77, 2008), que em seu
final diz: “O Quartel General do PCC, Primeiro Comando da Capital, em coligação com
Comando Vermelho CV UNIDOS VENCEREMOS”, dando para entender que ambos se
uniram assim como ocorre hoje em dia com grandes empresas que se fundem, incorporam,
etc.
Em Campo Grande existe o complexo penitenciário que é composto pelo
estabelecimento de segurança máxima "Jair Ferreira de Carvalho", mais conhecido como
“Máxima”, que é para presos masculinos condenados no regime fechado, é composto
também pelo Instituto Penal que é de segurança média e o Presídio de Trânsito que é
destinado a presos não condenados e é considerado presídio de segurança média.
A “Máxima” é praticamente o reduto do PCC no Mato Grosso do Sul, seu
principal representante no Estado é o detento José Claudio Arantes mais conhecido como
“Tio Arantes”, que foi quem comandou em 2006 no Estado a rebelião no complexo da
“Máxima”, onde houve no Brasil a maior rebelião simultânea de presídios, chamada de
“Megarrebelião”, ocorrendo além de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e Paraná, pois
apenas em São Paulo foram 91 rebeliões em presídios e delegacias, no MS foram em 4
penitenciárias, a mesma quantidade que no Paraná, com isso pode-se perceber que o PCC
se espalhou pelo Sistema Penitenciário e se espalha na sociedade, devendo assim ser
combatido de forma rígida e rápida.
O PCC como já mencionado anteriormente é a maior facção criminosa do Brasil
se não da América do sul, tendo bases em outros países como Bolívia, Paraguai e
Colômbia, dentre outros, servindo o Estado de Mato Grosso do Sul como um local de
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extrema importância nessa rota do tráfico, pois como se sabe o Paraguai é o maior produtor
de maconha da América do Sul, sendo o brasileiro João Morel, mais conhecido como “o
rei da maconha”, um dos maiores traficantes da região de fronteira, principalmente na
cidade de Coronel Sapucaia, que chegou a ser considerada a mais violenta do Brasil. Estas
são informações trazidas por depoimentos na CPI destinada a investigar o avanço da
impunidade e do Narcotráfico, (p.574, 2000):
Durante as investigações da CPI em vários Estados, em especial nas
diligências ao Mato Grosso do Sul, ficou comprovada a ligação da
Família Morel com o tráfico internacional de drogas. O cartel da
Família Morel sempre foi lembrado nos depoimentos de testemunhas e
pessoas acusadas de participação no narcotráfico e crime organizado.

Porém não só o PCC como também o CV através de “Fernandinho Beira-Mar”,
conseguiu espaço e “fama” na região de fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, pois
João Morel acabou virando sócio de “Beira-Mar”, e abastecendo conseqüentemente quase
todo o Brasil com maconha sendo assim conhecido como “rei da maconha”, conforme
mesma CPI do Narcotráfico (p.574, 2000): “A partir disso, concluiu-se que o cartel da
Família Morel seria responsável pela venda de 60% da maconha que é consumida no
Brasil.”, mostrando que a família Morel é responsável por colocar no Brasil, mais da
metade de toda a maconha que circula no país.
Um exemplo bem simples de como o crime começa a surgir é o caso do que
ocorre no centro de Campo Grande, que é com relação aos “cuidadores de carros”, que a
principio estão ali para cuidarem carros e alguns para vender acessórios, mas que por trás
deste fato alguns, digo isso, pois não são todos, aproveitam para de uma forma mais
“escondida”, cometer delitos dos mais variados como vender CDs e DVDs piratas, além
também de drogas e seus derivados, cada esquina tem um responsável por “cuidar”.
Esse fato ocorre também com os “cuidadores de motos”, onde estes se utilizam
das vagas destinadas a estacionamento de motos para cuidar destas, porém caso a pessoa
não pague, alguns, destes acabam ameaçando, discutindo, danificando a motocicleta e até
saindo em vias de fato, por não receber dinheiro por “cuidar” a moto, porém alguns destes
“cuidadores de motos” se utilizam de vagas para carros colocando paquímetro e
aumentando assim o tamanho da vaga de motos, pois em uma vaga de carro, cabem várias
motos fazendo com que ele coloque o credito no paquímetro e estacione várias motos e
ainda ganhe “um dinheiro em cima” do paquímetro, fazendo uma exploração do que era
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para ser do Estado, mas que um particular se aproveita da falha do “sistema” para
conseguir mesmo que de forma ilícita seu dinheiro.
Com isso pode-se observar que em decorrência da falta de combate e prevenção
em pequenos delidos, esse fato pode acabar crescendo e se tornando impossível seu
combate, pois acaba tomando conta de um todo, havendo a necessidade de medidas
drásticas, podendo esse fato ser evitado para que crimes pequenos como os praticados no
centro de Campo Grande, acabem se fundindo e se estruturando como o que ocorreu com
facções criminosas como o PCC que no seu surgimento não era observada pelo Estado e
que seu combate nos dias de hoje e a cada dia que passa se torna cada vez mais difícil.
5.3.2 DA CORRUPÇÃO
A corrupção não é “privilegio” de um ou outro setor da sociedade, seja ele público
ou privado, é um problema sócio-cultural que afeta toda a sociedade mundial, porém esse
fato é algumas vezes mais comumente observado nos órgãos ligados as fiscalizações e
órgãos policiais. Talvez pelo fato justamente de trabalhar em locais com acesso a
informações restritas e onde passa todo seu trabalho cobrando e investigando de parte da
sociedade que não obedece às leis, faz com que esse profissional seja tão visado por
criminosos que sempre acabam tentando negociar um meio de não serem punidos.
Um grande exemplo do envolvimento de autoridades policiais com atividades
ilícitas é o exemplo do Ex-Major Carvalho e o Capitão Paulo Xavier da PMMS que se
utilizavam da instituição Policia Militar para cometer crimes e contravenções,
principalmente relacionadas com o jogo de bicho. Muito se fala na corrupção dos órgãos
policiais muitos criticam, mas poucos apresentam sugestões ou falam de como reduzir
significativamente esse fato e menos ainda botam em pratica o pouco que foi debatido para
solucionar isso.
Outro exemplo de corrupção entre policiais é o testemunho de um ex-policial
militar que prestou depoimento a CPI destinada a investigar o avanço da impunidade e
do Narcotráfico (p. 559, 2000):
Ex-policial militar, traficante, cumpre pena no presídio de segurança
máxima de Dourados (MS). Ex-funcionário de ERINEU DOMINGOS
SOLIGO, vulgo “PINGO”. Testemunha ocular relata com detalhes o
esquema do narcotráfico comandado por “PINGO”. Faz graves denúncias
de que policiais militares dão proteção a “PINGO”.
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Mostrando em seu depoimento que o tráfico recebe ajuda de alguns policiais que
acabam se corrompendo, devido ao seu baixo salário e falta de condições para combater
estes criminosos e por saber que estes ficarão impunes além de receberem ameaças e
represálias, resolvendo assim ingressar no crime como a “única” alternativa encontrada.
Como já mencionado varias vezes, são vários os motivos pelo qual o crime
organizado vem crescendo e se tornando uma ameaça para a sociedade não só brasileira,
mas mundial, “Os escassos e frágeis instrumentos disponíveis para o combate ao crime
organizado no Brasil certamente têm sido um incentivo para o crescimento das
organizações criminosas.”, (SILVEIRA p.117 2008).
Outro grande problema enfrentado é a corrupção dos próprios órgãos que
deveriam combater o crime organizado, bem como por agentes políticos que exercem
grande influência entre os funcionários públicos, (SILVEIRA p.122 2008):
Constatamos a cada instante o envolvimento de autoridades das mais
variadas áreas, partirem a serviço do crime, muitas vezes utilizando-se da
própria estrutura governamental para favorecer o crescimento da
criminalidade. É o crime organizado contra o Estado desorganizado e
flexível à corrupção.

Fincando mais difícil esse combate, pois o Estado que deveria evitar que o crime
aconteça, e de forma mesmo que indireta acaba se tornando o causador do problema. A
falta de combate da corrupção também é certamente fato influenciador do crescimento do
crime organizado.
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6 MEDIDAS PROPOSTAS DE COMBATE E PREVENÇÃO
Não existe uma e única solução que seja “mágica” para o combate e prevenção do
crescimento do crime organizado, tanto dentro do próprio Estado quanto fora dele, sendo
necessárias várias medidas e nas mais variadas áreas como educação, saúde, infraestrutura, etc.
6.1 REESTRUTURAÇÕES DAS POLÍCIAS DOS ESTADOS
Deve-se atentar também para reestruturação dos órgãos de segurança pública, que
em ano eleitoral é lembrado por todos os candidatos com promessas, mas fora dele não é
nem comentado, devendo o Estado investir na segurança publica, assim como o crime
organizado investe em equipamentos para seus negócios, “Além disso, as facções do Rio
investiram em equipamentos avançados de comunicação e técnicas de mapeamento, e
chegaram a conseguir uniformes de polícia e a usá-los como uma tática bem-sucedida
contra civis e rivais.”, Lessing (p.52, 2008). Os Governos estaduais devem atentar nos
investimentos dos órgãos de segurança pública, como por exemplo, na formação de
policiais, pois se sabe que seu quantitativo é muito inferior ao ideal para que aconteça um
real enfrentamento do crime organizado, pois até os criminosos já perceberam a
necessidade de equipamentos e o Estado ainda não, ou não faz por não terem a pretensão
de combatê-los.
O Estado deve também investir em seu profissional de segurança pública,
incentivando-o e oferecendo cursos de especialização, principalmente na área de segurança
pública, outra valorização e uma das mais importantes é a salarial, pois é por conseqüência
dessa falta de valorização que muitos dos desvios de conduta de policiais são gerados, pois
em decorrência do policial, por não receber um salário digno, que ele acaba indo fazer
bicos, conseqüentemente cometendo e se envolvendo em crimes ao qual deveria prevenir e
reprimir, não adiantará executar uma política de policia comunitária por exemplo, se não
houver essa reestruturação das policias e de sua valorização principalmente salarial, pois
em curto prazo dará resultados, mas a médio e longo prazo esses problemas voltarão se não
for feito todo o ciclo de mudanças necessárias.
Depois de reestruturada, o órgão policial deve atentar para uma maior cobrança
destes profissionais, pois não tem como cobrar estes profissionais se não tem equipamentos
adequados para o trabalho, e se os que se corrompem não são punidos de forma exemplar
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para que os demais observem e não venha a cometer os mesmos erros dos que foram
punidos, como o que ocorreu em Nova York, quando o então prefeito Giuliani resolveu
fazer uma limpeza sobre crimes como a corrupção iniciando na própria policia,
(SILVEIRA p.107, 2008):
[...] adotou varias medidas, entre elas o afastamento dos maus policiais.
Afirmava que os policiais que produzem bons resultados devem ser
premiados, enquanto os maus feitores integrantes da policia devem ser
afastados e punidos. Esta foi à receita básica para o sucesso do plano de
combate a máfia nova-iorquina, conduzido pelo ex-promotor de justiça e
ex-prefeito Rudolph W. Giuliani.

Servindo assim de exemplo para aplicação no Brasil, pois um dos vários fatores
de envolvimento de policiais em crimes é justamente a falta de punição dos corruptos, e
que acabam incentivando os que ainda não se corromperam a cometer crimes, pois um mau
policial sempre pode contaminar muitos bons policiais.
6.2 OUTROS INVESTIMENTOS
O Estado deve investir não só na Segurança Pública, pois os investimentos em
segurança só se tornam necessários quando há necessidade de combater algo que não
deveria ter ocorrido, sendo assim torna-se claro que “é melhor prevenir que remediar”,
entretanto o Estado não vem fazendo nem uma coisa nem outra, o problema da
criminalidade vem sendo gerada por diversos motivos, como a falta de emprego, falta de
cursos técnicos, ausência de infra-estrutura em locais mais humildes, tornando necessário
investimento em vários setores, como diz Silveira (p.110, 2008): “Investimentos maciços e
permanentes na educação, em infra-estrutura de saúde e saneamento, na geração de
emprego e renda, são também políticas necessárias e urgentes.”, sendo assim, a falta de
investimento como, por exemplo, em cursos técnicos, faz com que as pessoas busquem
alternativas ilícitas para conseguir dinheiro e adquirirem bens de seu interesse.
6.3 DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
O Estado de Mato Grosso do Sul já vinha adotando, mas com a mudança de seu
novo comandante geral o Coronel Carlos Alberto David dos Santos, adotou efetivamente a
política e filosofia da “Policia Comunitária”, em que seu conceito é segundo
(TROJANOWICZ e BUCQUEROUX p. 4, 1994):
É uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova
parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto
a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar,
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priorizar e resolver problemas contemporâneos tais como crime, drogas,
medo do crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do
bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área.

Essa nova forma de policiamento tem muitos resultados positivos, pois faz com
que a comunidade dialogue mais com a policia local e conseqüentemente recebendo
maiores informações de ilícitos praticados nessa localidade, podemos observar esse fato na
capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande através das ocorrências policiais, pois
Campo Grande é dividido em três áreas cada uma comandada por um batalhão de policia, a
região norte é de competência do 9º Batalhão de Policia Militar, a zona sul é de
responsabilidade do 10º Batalhão e a área central e leste do 1º Batalhão de Policia. Onde a
própria PM mostra como referência o 9º BPM, pois sua região é a que menos tem
ocorrências policias devido a implantação de bases de Policia Comunitária.
A participação da população interfere diretamente no resultado de prevenção da
policia no combate de crimes, daí o motivo da implantação da Policia Comunitária, pois na
atualidade se não houver essa participação da sociedade, a policia por si só não conseguirá
efetivamente cumprir a missão de reprimir o crime, essa necessidade podemos analisar
através do que diz (LIMA e LIMA p. 48, 2008), que comenta:
Convicção de que a conjuntura atual exige da polícia a prestação plena de
seus serviços, quer reflexos ou reativos, quer prospectivos, contando para
isso com a participação direta da comunidade envolvida, cuja parceria
permitirá identificar, priorizar e solucionar problemas, como aqueles
relacionados a drogas e crimes em geral, o sentimento de insegurança,
desajustes sociais e precárias condições ambientais e materiais.

Como se pode observar torna-se necessário a participação da comunidade na
prevenção de crimes, mas ela por si só não é o suficiente, pois para a prevenção faz-se
necessários outros investimentos como na própria reestruturação das instituições policiais,
pois não ira adiantar a população ajudar com informações se a policia não tem infraestrutura, seja pelo efetivo ou por equipamentos mais modernos, bem como a valorização
deste profissional em segurança publica, pois não adianta apenas um determinado órgão
querer fazer uma mudança se outros não ajudarem ou contribuírem para essa mudança.

6.4 DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD)
Com o aumento de casos de rebeliões no Brasil, viu-se a estrutura e organização
destes criminosos que organizaram essas rebeliões, havendo assim a necessidade de isolar
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seus lideres para que estes, não se comuniquem com os demais detentos e não consigam
orquestrar não só essas rebeliões, mas também crimes fora das prisões,, sendo instituído
assim a lei 10.792 no dia 02 de janeiro de 2003, que fez alterações na Lei de Execuções
Penais e no Código Penal. Muitos principalmente ativistas e integrantes dos Direitos
Humanos vieram em defesa dos presos dizendo que essa lei é inconstitucional por ser uma
lei mais rígida, como podemos ver do artigo 52 da lei 10.792/03:
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o
preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime
disciplinar diferenciado, com as seguintes características:
I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição
da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto
da pena aplicada;
II - recolhimento em cela individual;
III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração
de duas horas;
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de
sol.
§ 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto
risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da
sociedade.
§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso
provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de
envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações
criminosas, quadrilha ou bando.

Pode-se observar que essa lei é mais rígida que as demais, mas é de se salientar
que ser apenas para detentos que cometeram algum delito doloso, e que esteja prevista
nessa legislação, não sendo esta utilizada de forma inoportuna, e servindo assim como
mais um instrumento do Estado para o controle de lideres de facções que mesmo preso
acabam controlando e cometendo crimes, mesmo dentro da cadeia, sendo assim o Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD) é de fundamental importância no combate ao crime
organizado.
6.5 DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA
Existe também a necessidade de investimentos na área de inteligência e contrainteligência, pois vimos que o crime organizado sempre está se organizado e se
estruturando, e isso dificulta seu combate, pois os Órgãos Governamentais já não fazer
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esse mesmo investimento, e a investigação se torna um dos meios mais importantes na
produção de provas, necessitando assim de integração entre os órgãos policiais para que
essa investigação possa chegar ao seu término com todos os elementos necessários para o
oferecimento da denúncia.
Como fala Gonçalves em, A atividade de inteligência no combate ao crime organizado: o
caso do Brasil, (2006):
Com sua origem remontando aos primórdios das civilizações, a atividade
de inteligência sempre foi percebida como essencial para a
governabilidade e garantia de segurança, não só em contextos de guerra,
mas também em períodos de paz e ordem institucional. Modernamente,
não se pode cogitar a existência de Estado que não disponha de órgãos de
inteligência em sua estrutura.

Demonstrando que sempre houve a necessidade da atividade de inteligência,mas
sua necessidade fica mais visível em nossos dias pois o crime se estruturou de uma forma
tão bem planejada que fica difícil provar seu envolvimento em atividades ilícitas, pois nos
dias de hoje as facções por exemplo, acabam recrutando pessoas com “ficha limpa”, para
fazerem seus trabalhos, como a lavagem de dinheiro e não chamando assim a atenção dos
órgãos policiais.
O Brasil tem pelo menos na teoria, depois da criação do Sistema Brasileiro de
Inteligência um bom sistema, porém ele como definido pela própria lei que o criou, serve
apenas para assessoramento do Presidente da República, com explica GONÇALVES
(2006):
O Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) foi instituído pela Lei nº
9.883/99, que também criou a ABIN como seu órgão central e atribuiu a
essa Agência a missão de planejar, executar, coordenar, supervisionar e
controlar as atividades de inteligência e contra-inteligência do País, de
modo a assessorar o Presidente da República com informações de caráter
estratégico.

Devendo ter ou um outro órgão com a finalidade de controlar a atividade de inteligência no
Brasil ou a alteração finalidade da ABIN, para que não seja apenas de assessoramento, e
devendo participar inclusive de investigações com os órgãos policiais por tratar-se do
órgão que gerencia a atividade de inteligência.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após analises do crescimento avançado das facções criminosas, podemos concluir
que esse fator decorre de vários motivos, onde o Estado tem grande parcela de
responsabilidade seja por não estruturar os órgãos responsáveis por seu combate, seja por
seus próprios agentes que deveriam evitar o crescimento dessas organizações, estarem
colaborando e ajudando a manter estes organismos criminosos por se corromperem ou
entrarem na criminalidade.
Percebe-se também que o crescimento das organizações criminosas tem influência
não só em nosso país, mas a nível global, e que esse fato faz com que as relações
principalmente comerciais entre países fiquem em “Estado de Atenção”, pois por
conseqüência dos crimes cometidos por estes organismos os países deixam de arrecadar
muito dinheiro principalmente em impostos, além de deixarem de aumentar ou de manter
suas relações comerciais, em decorrência da concorrência desleal decorrente, por exemplo,
da pirataria.
Outro ponto que podemos analisar é que a falta de fiscalização e policiamento nas
regiões de fronteiras, faz com que facções criminosas e grupos terroristas se utilizem destas
regiões para montarem suas filiais, e para facilitar esse comercio ilegal que movimenta
bilhões de dólares por ano, principalmente com o tráfico de drogas e armas, sem falar na
lavagem de dinheiro que estes criminosos fazem nessas regiões por falta de fiscalização
inclusive por participação de órgãos bancários, principalmente em cidades que fazem
fronteira com o Uruguai e na Tríplice Fronteira entre o Brasil Paraguai e Argentina.
Viu-se também que a facção criminosa PCC é a maior do país e que essa facção,
além do Comando Vermelho mantém relações com as FARCs o grupo guerrilheiro da
Colômbia, que ambas possuem muita influência e poder e que seus integrantes
principalmente depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, vêm se utilizando
de técnicas semelhantes para aterrorizar e influenciar a paz pública da sociedade brasileira,
tornando-se assim motivo uma grande preocupação, em que as autoridades públicas,
principalmente as legislativas deveriam analisar melhor, para criação de leis mais
especificas sobre o assunto para que o combate destes organismos possa ter maior
transparência, e quanto a quem os órgãos policiais devem investigar e combater.
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A facção criminosa Comando Vermelho, considerada a primeira realmente
organizada que surgiu no Rio de Janeiro, está tão bem articulada que seus integrantes
recebem inclusive treinamento de membros das FARCs, dados a ligação que seu líder o
traficante “Fernandinho Beira-Mar”, têm com estes guerrilheiros por seu comércio de
cocaína, e que esta facção criminosa além de outras vêm investindo e muito em armas e
equipamento para segurança se seus setores, principalmente depois do surgimento das
Milícias que vem ganhando muito espaço e tomando regiões que há muito tempo era de
poder de facções.
Podemos perceber que as milícias são outro grande e grave problema ainda pior
que as facções criminosas, pois seus integrantes são em boa parte de funcionários públicos,
principalmente ligados a segurança pública, porém tem o envolvimento da população civil
e também de agentes políticos que na atualidade inclusive já foram eleitos e fazem parte do
sistema legislativo, motivo de grande preocupação por representarem criminosos e suas
decisões terem grande influência no cenário político brasileiro por se tratar de uma das
maiores metrópoles do Brasil e com influências mundiais.
As dificuldades para o combate de todos estes organismos criminosos e
organizados são grandes, mas demonstramos que o combate a eles, começa com a
valorização e investimentos dos órgãos que estão na linha de frente de combate a esses
criminosos, viu-se também que se deve investir não apenas em Segurança Pública, mas
também em infra-estrutura, saúde e principalmente em Educação, pois um dos grandes
problemas mostrados é com relação à Corrupção, que é no Brasil um problema cultural e
sendo assim deve atentar nesta área de educação para uma modificação desse mau
pensamento da sociedade brasileira, viu-se também que todas essas mudanças são de
efeitos a médio e longo prazo.
Nenhuma Guerra é fácil, assim como vencer uma Guerra sem começar a lutar
também não é, sendo assim, o Estado deve começar a se mobilizar para esse enfrentamento
e convocar a população para em conjunto unir forças para combater esse mal que tira a
vida de milhares de inocentes todos os dias e em todas as camadas da sociedade. Com toda
certeza existem muitos funcionários públicos, principalmente os responsáveis por enfrentar
esses organismos criminosos, tem sem dúvida a vontade de entrar nessa Guerra, e com o
intuito de vencer, mas para isso começar o poder público deve dar o primeiro passo.
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9. ANEXOS

Anexo1. Estatuto do PCC. Segue na integra o estatuto do PCC como bem trás em seu
livro, PORTO (p.77, 2008):
1.
Lealdade, respeito e solidariedade acima de tudo ao partido.
2.
A luta pela liberdade, justiça e paz.
3.
A união da luta contra as injustiças e opressão dentro da prisão.
4.
A contribuição daqueles que estão em liberdade com os irmãos que
estão dentro da prisão, através de advogados, dinheiro, ajuda aos
familiares e ação de resgate.
5.
O respeito e a solidariedade a todos os membros do partido, para
que não haja conflitos internos, porque aquele que causar conflito interno
dentro do partido, tentando dividir a irmandade, será excluído e
repudiado pelo partido.
6.
Jamais usar o partido para resolver conflitos pessoais, contra
pessoas de fora. Por que o ideal do partido está acima de conflitos
pessoais. Mas o partido estará sempre leal e solidário a todos os seus
integrantes para que não venha a sofrer nenhuma desigualdade ou
injustiça em conflitos externos.
7.
Aquele que estiver em liberdade “bem estruturado”, mas que
esquecer de contribuir com os irmãos que estão na cadeia, serão
condenados a morte sem perdão.
8.
Os integrantes do partido têm que dar bons exemplos a serem
seguidos. E por isso o partido não admite que haja: assalto, estupro, e
extorsão dentro do sistema.
9.
O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calunia,
egoísmo, interesse pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, a
hombridade, a solidariedade, e o interesse comum ao bem de todos,
porque somos um por todos e todos por um.
10. Todo integrante tem que respeitar a ordem e disciplina do partido,
cada um vai receber de acordo com aquilo que fez por merecer. A opinião
de Todos será ouvida e respeitada, mas a decisão final será dos
fundadores do Partido.
11. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993,
numa luta descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do
Campo de concentração "anexo" à Casa de Custódia e Tratamento de
Taubaté, tem como tema absoluto a "Liberdade, a Justiça e Paz".
12. O partido não admite rivalidades internas, disputa do poder na
Liderança do Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função
que lhe compete de acordo com sua capacidade para exercê-la.
13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que
ocorra novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa
de Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 11 presos foram
covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na
consciência da sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos
mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão,
torturas,
massacres
nas
prisões.
14. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do
Estado a desativar aquele Campo de Concentração "anexo" à Casa de
Custódia e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes
do comando, no meio de tantas lutas inglórias e a tantos sofrimentos
atrozes.
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16. Partindo do Comando Central da Capital do KG do Estado, as
diretrizes de ações organizadas simultâneas em todos os estabelecimentos
penais do Estado, numa guerra sem trégua, sem fronteira, até a vitória
final.
17. O importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a
semente do Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários
do estado e conseguimos nos estruturar também do lado de fora, com
muitos sacrifícios e muitas perdas irreparáveis, mas nos consolidamos à
nível estadual e à médio e longo prazo nos consolidaremos à nível
nacional. Em coligação com o Comando Vermelho - CV e PCC iremos
revolucionar o país dentro das prisões e nosso braço armado será o Terror
"dos Poderosos" opressores 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 nossa força e a força de nossos inimigos Poderosos, mas
estamos preparados, unidos e um povo unido jamais será vencido.
LIBERDADE!
JUSTIÇA!
E
PAZ!
O Quartel General do PCC, Primeiro Comando da Capital, em coligação
com
Comando
Vermelho
CV
UNIDOS VENCEREMOS
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Anexo 2. As facções criminosas fora do eixo Rio – São Paulo, Emannuel Pinheiro, 23.
Maio de 2003. O Estado de Minas.

