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CRIME ORGANIZADO: UM MARCO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL  

 

Mariana Delvizio Freitas1 

 

RESUMO  

O artigo em voga, objetiva adentrar na complexidade do crime organizado avaliando as 

razões que levaram a criação do Estado Paralelo e a sua interferência no cotidiano dos 

grandes centros urbanos, sitiados pelos seus desmandos, correlatos ao aumento da 

criminalidade em geral, casos de homicídios, roubos, arrastões, tiroteios, que impõem a 

população um estado constante de temor e alerta. Sobretudo, dentro, deste contexto, 

busca-se dispersar a opacidade sobre a temática, tecendo uma linha evolutiva, através da 

análise dos elementos que essencialmente a compõem; dá origem das facções à sua 

sofisticação, explorando assim, o apelo sociológico, modus operandi, o atual dispositivo 

Lei 12.850/13. Por fim, apresentando os marcos da dicotomia desproporcional entre as 

políticas em ação e seus eventuais proveitos em benefício da contenção destas vertentes.  

Palavras-chave: Crime Organizado. Facções Criminosas. Estado Paralelo. Políticas 

Públicas  

ABSTRACT 

This article has the intention of get in the complexity of organized crime, observing the 

reasons that led to the creation of a parallel state and its interference in everyday life of 

the large urban centers, ostracized by their transgression, associated with the increase of 

criminality in general, for example homicides, theft, “arrastões”, shootings, placing the 

population on constant alert and fear. In this context is necessary elucidate the matter, by 

an analysis of the elements of the organized crime; starting from the origin of this groups  

until its evolution, understanding then the sociological appeal, “modus operandi”, the 

current law 12.850/2013. Lastly, presenting the bases of the uneven separation between 

the real actions against this evil and the behalf with doing nothing. 

Key words: Organized crime. Criminal factions. Parallel status. Public policy.  

 

1 INTRODUÇÃO 
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O presente artigo científico tem como intento analisar a complexa estrutura de 

poder do crime organizado, tendo como ênfase a expansão atual da criminalidade no 

Brasil. Para tanto, extrairemos os mecanismos responsáveis pela permanecia desses 

grupos delinquentes na gestão do ciclo da violência urbana que assola o país.  

Em harmonia com os padrões da Lei 12.850/2013, o renomado autor Guilherme 

de Souza Nucci, conceitua:  

Organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e 

duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente 

estruturada em organismos preestabelecidos, com divisões de tarefas, 

embora visando ao objeto comum de alcançar qualquer vantagem 

ilícita, a ser partilhada entre seus integrantes (NUCCI, 2015, p. 15). 

 

Visto que, o crime organizado é uma mácula potencializada das entranhas da 

criminalidade com a qual convivemos diariamente. Partiremos do pressuposto, deste 

como elemento fomentador da recente intensificação da violência urbana, que vem se 

consolidando à ponto de ameaçar seriamente a tríade do poder estatal e seu compilado 

normativo.  

Por conta da sua complexidade é de suma importância, ressaltar que o crime 

organizado não é um fenômeno restrito um país ou realidade socioeconômica. Pelo 

contrário, suas ramificações mutáveis, precedem diversos períodos históricos e culturais. 

Em defesa dessa afirmação, é importante expor um panorama global sobre a questão, em 

tela. 

Para tanto, não há, como deixar de citar alguns de seus principais precursores 

como; a máfia siciliana, que ocupa um papel de destaque como referência mundial desta 

seara. Bem como, os carteis colombianos, as gangues americanas e chinesas. Ademais, 

dentre os representantes brasileiros, constam; o comando vermelho (CV), o primeiro 

comando da capital (PPC), os amigos dos amigos (ADA), e as milícias. 

Historicamente o crime organizado no Brasil coincidiu com o surgimento do 

bandidismo social representado na figura do cangaço, movimento que despontou no 

transcurso do século XIX para o XX, na região nordeste. Tal, agrupamento delinquente, 

era liderado por Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e já dependia as 

características primitivas, logo mais trabalhadas. (MAIA, 1997).  

Entretanto, sua a formação atual, restou aprimorada nos porões do sistema 

carcerário, em meados de 1980, quando no auge da ditadura militar; presos políticos e os 

apenados que respondiam por crimes comuns, foram agrupados conjuntamente, no 

extinto, presidio de ilha grande, no arquipélago de Fernando de Noronha. Deste momento, 
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em diante houve o reforço da criminalidade e seus bruscos desdobramentos, agora 

multilaterais.  

A abordagem do tema, justifica-se, pois, envolve uma problemática de relevância 

nacional, recorrente nos últimos anos, responsável por interromper bruscamente a vida de 

centenas de pessoas. Além de, recriar o caos e a barbárie social, que obstam de várias 

maneiras o desenvolvimento do país e comprometem a segurança da população.  

Os procedimentos metodológicos, apoia-se em conteúdo de revisão bibliográfica; 

livros, artigos científicos, leis, doutrinas, jornais, que dialogam sobre a temática. Bem 

como, faz uso, de pesquisa exploratória e descritiva, incluindo, fontes primarias e 

secundarias. Visto que, tais, instrumentos são indispensáveis para a compreensão da 

problemática, supracitada.  

O artigo encontra-se dividido em cinco partes essenciais voltadas a facilitar a 

compreensão acerca da temática. A primeira delas, destaca as principais características 

do crime organizado e o perfil resultante das facções que o gerenciam. A segunda parte, 

expõe os efeitos da coexistência entre o Estado Paralelo e o Estado de Direito. A terceira 

etapa, apela para o entendimento da gênese do problema sobre a ótica sociológica. A 

quarta fase, adentra nos aspectos legais e nas políticas de segurança voltadas ao controle 

da criminalidade organizada. Por fim, fechando este ciclo, ás conclusões finais resultantes 

de toda abordagem.  

 

2 CRIME ORGANIZADO 

2.1 Peculiaridades e perfil das facções criminosas 

Factualmente, está categoria delinquencial se difere das demais. Em síntese, o 

crime organizado instruiu a criminalidade, direcionando seus esforços na busca pela 

estabilidade e autoproteção. Lapidando à priori, a mútua cooperação de seus asseclas. 

Nesse momento, fundou-se uma criminalidade com padrões trabalhados, agregadores, 

pensados em todos os aspectos. “O crime é composto por uma série de complexas 

interações de fatores individuais, interpessoais, institucionais e estruturais.” (SAPORI, 

SOARES, 2014).  

É difícil, pautar com precisão os traços compositivos do crime organizado. Visto 

que, sua estrutura habilmente está condicionada a mutabilidade e ao fracionamento 

estratégico como regra de sobrevivência. Entretanto, é possível estabelecer um inventário 
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de atributos fundamentais, fixado com base nas repetições elementares, presentes na 

operabilidade desta vertente. Portanto, de acordo com (BELLOQUE, 2007, p. 241): 

Objetivamente, é possível apontar as principais características gerais da 

criminalidade organizada: a multiplicidade de componentes do grupo; 

estrutura hierarquizada e permanente, uso da lógica empresarial, 

repartição de tarefas e especialização de parte dos membros, poder 

elevado de corrupção das autoridades públicas, uso da violência para 

intimidação, busca da maximização lucratividade no exercício das 

atividades licitas e ilícitas, inclusive mediante a realização de operações 

de lavagem de capitai 

Não obstante, em proveito eficiente de alguns critérios basilares:  

Seguindo, o entendimento de Magno e Vasconcelos (2011), a estrutura hierárquica 

é imprescindível para que haja o ordenado criminoso. A subordinação entre a cúpula e os 

demais integrantes, marca a atribuição de tarefas e especializações, além de fomentar o 

seu viés empresarial no gerenciamento das matrizes comerciais ilícitas. A multiplicidade 

colaborativa também desponta em seu proveito.  

A exemplo, do tráfico de entorpecentes, onde existem escalonamentos bem 

definidos por autonomias limitadas, dentro do complexo de atribuições atuantes na 

distribuição interna de drogas e armas, de forma a abastecer todos os estados da federação, 

bem como países vizinhos; Bolívia, Colômbia, Venezuela. Uma vez, que o crime 

organizado no Brasil mantém relações transfronteiriças rumo a transnacionalidade 

(AMORIM, 2010).    

Elas operam como verdadeiras empresas, com objetivos criminosos, 

funcionando em moldes empresariais, explorando o crime como se 

fosse um empreendimento lícito; esta criminalidade se superpõe à 

tradicional ou clássica, a qual, às vezes lhe serve de auxiliar. 

(OLIVEIRA. 2005, p. 35). 

Em1980, o crime organizado teve um grande crescimento, gerado pelo tráfico de 

drogas e armas, subsídios lucrativos que alavancaram a ação de grupos de criminosos. Os 

quais, diversificaram seus negócios, formando bandos especializados em; sequestros, 

furtos, roubos de veículos e lavagem de dinheiro, dentre outros ilícitos. (COMISSÃO 

PARAMENTAR DE INQUÉRITO DO SISTEMA CARCERÁRIO, 2009). 

 Ainda, como adverte (OLIVEIRA, 2005), o crime organizado foge dos moldes 

da criminalidade tradicional dirigida a um fim geralmente patrimonial com vítimas 

determinadas. Tomando seu lugar a impessoalidade difusa desses agrupamentos que 
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atacam a sociedade como um todo das mais diversas maneiras como forma de otimizar 

seus avanços.  

Conforme, o posicionamento de Hartmann (2011), mesmo com essa epopeia de 

elementos, a crescente do narcotráfico foi decisiva para a ascensão e equilíbrio da 

criminalidade organizada. Em virtude, do tráfico de entorpecentes movimentar grandes 

somas, as quais mais tarde, serão revertidas para a manutenção do compilado de delitos e 

suas respectivas lideranças. Em resumo, trata-se da fusão de elementos complexos e 

complementares. 

A violência sistêmica, relacionada a dinâmica do comércio de drogas, 

especialmente drogas ilícitas. Estão incluídas nesse item as disputas 

territoriais entre traficante rivais, afirmação de códigos de conduta no 

interior dos grupos de traficantes, a eliminação de informantes, as 

disputas por adulteração de drogas, as punições por dívidas não pagas 

e outros conflitos que emergem no processo de comercialização do 

produto. (SAPORI, SOARES, 2014, p. 56). 

Em acréscimo, o poder bélico também tem sua parcela de culpa, na disseminação 

ditatorial do medo, por conta da sua robusta periculosidade e intimidação, revertidas à 

favor da conquista de territórios, os quais auxiliam no silenciamento da população. Visto 

que, a maioria desses agrupamentos tem acesso a um verdadeiro, arsenal de guerra. Não 

raro, superiores às reservas do próprio Estado de Direito. “Uma   informação para se 

pensar: hoje as organizações já possuem oficinas de fabricação de réplicas dos fuzis e 

metralhadoras, copiadas a partir dos originais estrangeiros – e fabricam granadas” 

(AMORIM, 2010, p. 85).   

A realidades proporciona, um rol exemplificativo aterrador, extraído a partir da 

reunião do conjunto de atributos expostos, que movimentam com precisão a engrenagem 

do crime. Responsável, por protagonizar eventos traumáticos, presentes até hoje, no 

imaginário popular do país. Há 12 anos, no mês de maio de 2006, o PCC orquestrou uma 

série de ataques que pararam São Paulo, a maior metrópole do país, como forma de 

retaliação pela transferência de presos de 765 (setecentos e sessenta e sete) presos para o 

presidio de segurança máxima de Vesceslau, dentre este, estava Marcos William dos 

Santos, vulgo Marcola, tido como líder da organização mencionada.  

Desse momento em diante, foram três dias de terror e caos generalizado; 

megarrebeliões simultâneas em 69 unidades prisionais, ataques a delegacias, instituições 

bancarias, ônibus foram incendiados, o comercio parou de funcionar. Até mesmo, o 

aeroporto de Gongonhas, fora esvaziado por precaução. Os números oficiais estimam que 
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no período de 12 a 21 de maio foram registrados 564 mortes e 110 feridos. Esse 

demonstrativo inesperado de força   acionou um alerta pais. (COMISSÃO ESPECIAL 

DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2012).  

As facções ocupam uma posição estratégica na linha de frente do crime 

organizado como subdivisões compactas do mesmo que agregam seus principias 

atributos. “Os comandos” são unidades conhecidas por atuarem dentro e fora dos 

presídios, a fim de gerir as forças necessárias para cooptar adeptos e dar andamento a suas 

metas expansionistas. Além de, dominarem as regiões marginalizadas dos grandes centros 

urbanos à exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, dentre outras capitais, vistas como 

pontos estratégicos na rota do tráfico de drogas. (NETO, 2012). 

Cumpre assinalar, que a grande maioria das facções criminosa que se tem notícia, 

foram concebidas no âmbito do sistema carcerário nacional. Por conta, da necessidade 

primordial de unir força diante da situação de desvantagem numérica e da pungente 

rejeição social impostas as condutas transgressoras frente aos padrões normativos, que 

tem como eixo errôneo a pura e simples repressão é por que não dizer vingança, sem 

parâmetros de ressocialização sistemáticos. Tudo isso, ainda levando em conta os fatores 

de superlotação e as péssimas condições de vida existentes nessas localidades. O resultado 

tem sido desastroso. (AMORIM, 2010). 

Foi neste ambiente de revide, que surgiu o comando vermelho (CM), e o primeiro 

comando da capital (PCC), duas das mais perigosas e abrangentes facções em exercício 

no país. As demais, amigos dos amigos (ADA), terceiro comando (TCC) são frutos de 

suas articulações e dispersões ao longo dos anos. 

SILVA (1998, p. 52), remonta o surgimento das primeiras organizações 

criminosas, avaliando-as, a partir de dois parâmetros diferentes. Segundo o mesmo, os 

primeiros deles consiste na busca pelo aperfeiçoamento natural do crime e o alcance do 

seu padrão de excelência obtidos através de experimentos como a formação das 

quadrilhas e suas derivações com pluralidades de agentes. 

 A verdade, é que o crime ganhou confiança e passou a ousar cada vez mais. A 

segunda, seria o fortalecimento interno entre os apenados concretizado com a troca de 

conhecimentos táticos entre os presos políticos e os derivados da criminalidade comuns, 

que precedeu a formação do comado vermelho (CV), primeira facção à emergir da leva 

que estaria por vir do sistema carcerário “O comando vermelho (CV), com efeito, foi o 

modelo que inspirou todos os demais agrupamentos delinquentes desta seara. Entender, 
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portanto, como se formou é perceber a gênese do narcotráfico e do crime organizado 

brasileiro.” (MIGOWSKI, 2018). 

O comando vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), 

compartilham basicamente das mesmas características. Sendo assim, O primeiro foi 

criado em 1980, no interior do Instituto Penal Candido Mendes, mais conhecido como o 

Caldeirão. O “comando”, e ocupa até hoje o posto de uma das maiores facções do Brasil. 

O PCC, figura como maior facção do país.  Surgiu em 1993, na Casa de Custodia de 

Taubaté, como um demonstrativo de resistência dos presos ao massacre do Carandiru, 

ocorrido no ano anterior, catalogado como o maior incidente do sistema prisional 

brasileiro. Outrossim, ambas detêm controle territorial extenso na busca pela unidade, um 

código de conduta próprio, lideres presos atuantes, conflitos por áreas de interesse que 

mobilizam confrontos sangrentos nos presídios de todo país. (CPI- Comissão Parlamentar 

do Sistema Carcerário, 2009).  

Simplificando, o comado vermelho como pioneiro, inaugurou uma linha de 

atuação sistemática e quase simultânea que interliga presídios e comunidades, 

responsável por nortear posteriormente, suas demais descendentes. Onde, o dito nos 

presídios e executado perante a sociedade. (PORTO, 2008, p. 87).  

Ocorre que, suas disposições hierárquicas substanciam-se de forma vertical e 

escalonada obedecendo uma lógica ordenada de poder e autonomia; primária, secundária 

e terciaria que guardam semelhanças estruturais com o modelo de desconcentração 

funcional pátrio. (CPI- Comissão Parlamentar do sistema Carcerário, 2009, p. 55).  

Com vista aos fatos referentes a desenvoltura das facções, o expansionismo 

mostra- se como uma de suas principais caraterísticas no intento de consolidar-se. Para 

tanto, como esclarece (SZNICK,1997, p. 23), “são promovidas fusões não pacíficas pela 

tomada de territórios pertencentes a outras facções.” Adiante, as palavras de Varela, 

resumem com prontidão o que estaria por vir:  

De acordo com os princípios que Charles Darwin estabeleceu há mais 

de um século e meio, na competição fratricida que se desenvolveu entre 

as diversas facções predominou a mais forte, que em poucos anos 

imporia suas leis na maioria dos presídios paulistas e em parte 

significante das ruas desassistidas dos bairros periféricos de São Paulo.” 

(VARELLA, 2012, p. 196).  

Em conformidade; o poder aquisitivo das organizações consolidou-se fazendo 

com que assumissem umas áreas de atuação cada vez maior. Atualmente, as facções estão 

presentes em todos os 27 (vinte e sete), Estados da Federação. (REVISTA VEJA, 2016).  
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. “O inimigo está fora das celas, aqui somos todos irmãos e companheiros diziam 

os primeiros documentos do comando vermelho (CV). O Primeiro comando da Capital 

(PCC), também adotou esse critério, aumentando seu respeito junto a massa carcerária.” 

(AMORIM, 2010, p. 95). 

As ferramentas para tais intento, foram sendo construídas paulatinamente; o 

recrutamento de seus membros resultante da eficácia do discurso de irmandade e união 

proferido pelo comando, até a gestão lucrativa do tráfico de drogas, carro chefe, dentre 

suas práticas delitivas.  

2.2 Coexistência do Estado de Direito versus Estado Paralelo  

Na concepção de Baudelaire, profícuo poeta francês do século XIX, “o truque 

mais esperto do diabo e convencer-nos de que ele não existe.” Não foi por acaso, que 

inicialmente o crime organizado explorou esta ideia de reclusão e anonimato, o que não 

pode ser visto não pode ser combatido. “A maneira como o crime organizado é entendido 

pode decisivamente influenciar as políticas públicas destinadas a seu enfrentamento.” 

(MAIA, 1997, p. 13).  

 Em retrospectiva, foi assim, que organograma do crime se desenvolveu até criar 

uma unidade solida e capaz de infiltra-se nos mais diversos meios sociais e estruturais 

sob a proteção do Estado, idealizando o nefasto antagonismo, que hoje impulsiona o caos 

da segurança pública. “Não é incomum que as organizações criminosas atuem onde o 

Estado não atua, aproveitando, pois, a inação e indolência estatal, criando, ás vezes 

verdadeiros Estados Paralelos”. (MAGNO, VASCONCELOS, 2011, p. 12). 

É necessário, salientar ainda que o depositário de problemas assistenciais aliada a 

costumaz negligência resolutiva do Estado legitimo, contribuíram avidamente com os 

intentos da criminalidade organizada, lacunas nas áreas da saúde, educação e segurança. 

Contudo, essa dualidade de forças pressupõe umas estratégias de infiltração. Para tanto, 

o Estado Paralelo engendrou uma espécie de ataque sincronizado as forças Estatais. 

(MAGNO, VASCONCELOS, 2011).  

Logo, a conexão direta ou indireta com o Estado é, sem dúvida, 

a principal característica do crime organizado, e, pode-se dizer sem 

exagero, é o principal modo de operacionalizar a sua atuação, já que 

somente infiltrando-se nos governos, parlamentos, nas administrações 

policiais e nos palácios de justiça, de modo a paralisar o braço que 

teoricamente deveria golpeá-lo, é que o crime organizado adquirirá real 

impunidade. (LUCAS, 2007). 
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Atualmente, não é preciso pesquisar em demasia, para encontra resquícios da 

interferência das facções no setor econômico, político, social. Entre tantos, nos ateremos 

a situação preocupante dos complexos penitenciários de todo pais. Ao passo, que é 

evidente, tratar-se de mais um território sobre o domínio do crime organizado, estando a 

mercê do tráfico de drogas e comércio de armas e mais do que isso, sendo utilizado como 

massa de manobra pelas facções, no atendimento de suas exigências e na livre retaliação 

a outras facções, que ameacem seu território. Desse modo, não resta dúvida que a 

criminalidade organizada, optou por uma política mais evasiva e prejudicial a segurança 

de toda nação. (AMORIM, 2010).  

O trabalho de formiguinha dentro das cadeias consolida, ao longo dos 

anos, uma força impressionante. Só tomamos conhecimento dela 

quando explodem as rebeliões, muitas vezes sangrentas, com reféns e 

matanças. Repetidas vezes vemos rebeliões coordenadas, atingindo 

dezenas de cadeias ao mesmo tempo. Incêndios, assassinatos, cabeças 

sendo lançadas sobre a tropa de choque da PM. Presídios inteiros sendo 

destruídos. (AMORIM, 2010, p. 305).  

A verdade, é que o crime organizado prospera, diante do demonstrativo de 

inoperância e despreparo vigente, que assim abre diversos precedentes, para que o mesmo 

se instaure e dite seus regramentos ilegítimos. Em compilado, O Portal de notícias agência 

Brasil, fez um recorte contundente, da situação atual do sistema penitenciário brasileiro, 

que se segue:  

Três episódios que aconteceram em 2017 denotam a crise nos presídios, 

brasileiros. No dia 1° de janeiro, pelo menos 60 (sessenta) presos que 

cumpriam pena em Manaus (AM), foram mortos durante a rebelião que 

durou 17 horas. Na mesma semana, houve um tumulto em uma 

penitenciaria em Roraima, 33 (trinta e três) foram mortos. No dia 14, 

foi a vez do Rio Grande do Norte, pelo menos 26 (vinte e seis) presos 

foram mortos em rebelião na Penitenciaria Estadual de Alcaçuz. Após 

o ocorrido, cerca de 220 presos foram transferidos para outras 

penitenciarias. Estados como Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná 

também enfrentam esse tipo de problema. (AGÊNCIA DE NOTICIA 

BRASIL).   

Esses eventos, nos fazem crer que a selvageria cultivada nessas localidades, em 

decorrência das péssimas condições vivenciadas pela população carcerária, que não 

oferece a mínima possiblidade de recuperação desses indivíduos servindo apenas como 

uma triagem da delinquência a disposição da criminalidade organizada. Portanto:  

“Além disso, quando o Estado não assume o poder que lhe é outorgado, 

as facções assumem e exercem essa função estatal dentro das unidades, 

administrando crimes dentro do presídio, mandando matar, mandando 
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roubar, mandando apavorar a população”. (CPI, COMISSÃO DE 

INQUÉRITO PARLAMENTAR DO SISTEMA CARCERÁRIO, 

2017, p. 57). 

É nesse contexto propicio, que estas instituições também colocam em prática sua 

vertente assistencialista, supostamente, voltadas a suprir as necessidades básicas da 

população carente e marginalizada residente nas favelas e complexos espalhados por todo 

pais. Exercida, por meios da promoção de serviços sociais básicos; segurança, transporte, 

lazer, remédios, empregos. Enfraquecendo a influência do Estado nessas localidades. Em 

adendo, é importante ressalta que esta filantropia momentânea, auxilia o Estado Paralelo 

a cooptar novos membros e a ganhar a confiança dos moradores das comunidades, ditando 

assim, as normas do seu então, refúgio domiciliar. (NETO, 2012).  

Esta proximidade com a população, cria até mesmo uma visão distorcida de 

segurança e proteção. É comum que, os chefes do tráfico nas regiões desassistidas 

adquiram, “um certo status de líderes comunitários”, pois na ruptura com os padrões 

estatais, os traficantes tomam pra si há incumbência para resolver conflitos internos e 

impor punições sobre o pretexto de manter a ordem e o bom convívio. Diante disso, O 

tribunal de exceção é conduzido pelos traficantes. Trata-se, pois, de rito destorcidos, que 

eleva a crueldade e a tortura ao patamar de “justiça” nas comunidades. Em reportagem 

publicada no jornal - O GLOBO -  em 30 de março de 2008, o jornalista Mauro Ventura:  

Testemunhou a sessão, onde o gerente do tráfico foi o “juiz”; um 

comparsa, o “promotor”; e a figura mais temida era “o amigo eu corta”, 

o bandido carrasco encarregado de executar a sentença de morte, 

esquartejar a vítima e dar sumiço ao corpo. No fim do julgamento, a 

pena de morte foi convertida em exílio, (VENTURA, 2008).  

A ascensão inegável do crime organizado nos últimos anos, trouxe à tona a 

necessidade de combatê-lo de forma mais enfática. Diante disso, fomentou-se uma 

incansável disputa entre bem e mal, desenvolta no cotidiano das cidades, onde a violência 

e o medo imperam, enquanto suas vítimas contabilizam um placar de irreparáveis perdas.  

(ADORNO, 2009).  

Com base nos dados estatísticos do Centro Regional das Nações Unidas para a 

Paz, Desarmamento e Desenvolvimento na América Latina (Unlirec), que realizou um 

quantitativo, para aferir a mortalidade decorrente dos casos de bala perdida. Para tanto, 

foram utilizados como base 741 notícias veiculadas na imprensa, referentes a casos desse 

tipo, ocorridos em 27 países. O resultado, colocou o Brasil na liderança de mortes por 

bala perdida. Segundo o qual, de 197 (cento e noventa e sete), vítimas acometidas por 
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esta situação 98 (noventa e oito), vieram á óbitos. Informações como essas, expõem os 

altos índices da criminalidade decorrente dos confrontos diários entre as forças estatais e 

os traficantes. (REVISTA AGÊNCIA BRASIL, 2016). 

No que diz respeito, a compulsória convivência, com o crime organizado sua 

mordacidade está sintetizada pela redoma de insegurança que reveste o país. Por 

intermédio, desses atos e tantos outros, o Estado Paralelo, busca obviamente firmar-se e 

expandir seus tentáculos. Não obstante, suas áreas de interesse têm se diversificaram na 

tentativa de obter êxito referentes ao controle social e político. No mais, levando em 

consideração o cenário de crise, no qual estamos vivendo essas possibilidades de 

infiltração do crime tendem a aumentar consideravelmente. (APOLINÁRIO, 

FELLIPETO, 2016).  

Logo, a assimilação de elementos aperfeiçoados pelas facções fez com que os 

lapsos esporádicos do crime tomassem forma e foco proliferando-se em números e áreas 

de influência. De tal maneira, a criar uma frente oposicionista e violenta ao Estado que 

resiste como pode ante suas investidas.  

  

3 TEORIA DAS SUBCULTURAS DELINQUENTES, CARACTERISTICAS E 

IMPACTOS NA ESTRUTURA SOCIAL.  

 

A teoria das subculturas delinquentes busca elucidar a gênese da transgressão 

coletiva mediante a análise dos reflexos da padronização de valores que acompanham o 

desenvolvimento do corpo social. Sendo assim, comumente fazemos uso de inúmeros 

valores, sociais, morais, legais, que se inervam a nossas condutas. Entretanto, nem todos 

tem acesso a estes domínios, e por conta da exclusão, irrompem as barreiras do aceitável 

majoritariamente, criando uma cultura que denota leis e subterfúgios próprios de 

sobrevivência com os quais determinados agrupamentos se identificam.  

A realidade dos complexos e favelas, situados no coração dos grandes centros 

urbanos permite-nos remontar as implicações da desordem social, da falta de 

investimento em políticas públicas, saneamento básico, cultura e oportunidade iguais, 

fruto do menosprezo com o qual a população residente convive há décadas. A 

marginalização compulsória e preconcebida que leva as pessoas a retomar valores 

primitivos de sobrevivência, canalizados através da ruptura dos valores morais e legais 

majoritários. Com os quais não existe nenhuma identificação ou respeito. (SHECAIRA, 

2014).   
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Em proveito do crescente da sociologia criminal, a teoria das subculturas 

delinquentes, consagrada sobre a intepretação de Albert Cohen, funda-se pelo interesse 

de explorar a complexidade social e as oscilações que as afetam. Tratando-se, pois de um 

organismo correlato e pungente da criminalidade em geral, e posteriormente da 

organizada. O supracitado, estudo, nos leva a desmistificar a existência, do que o autor 

chamou de “várias subculturas dentro de uma mesma cultura”, que embora dividindo o 

mesmo espaço, são capazes de desenvolver predileções e padrões normativos opostos que 

constantemente ocasionam conflitos.  (SHECAIRA, 2014).  

O destrinchar desta teoria macrossocial exige o entendimento de conceitos mais 

abrangentes como: cultura e alguns derivados, bem como: subcultura e contracultura. “O 

próprio Albert Cohen, descreve cultura como sendo referente ao conhecimento, crenças, 

valores, códigos, gostos e preceitos que são tradicionais em grupos sociais e que são 

adquiridos pela participação nesses grupos” (SHECAIRA, 2014, p. 217).  

Sobre este prisma são movimentos com apelos diferentes. A contracultura esteve 

em pauta, durante boa parte dos anos (1960), como utensilio oposicionistas de uma massa 

social, que desejava expor sua insatisfação frente aos valores culturais, sociais e políticos 

dos quais discordavam. Já a formação subcultural evoca o desprendimento e a elaboração 

de camadas, que vão além do simplório rechaço. Segundo, (LIBERATI, 2011): 

Uma subcultura é definida como uma subdivisão dentro da cultura 

dominante, que tem as próprias normas, valores e sistema de 

credibilidade. Essas subculturas quando indivíduos, em circunstâncias 

semelhantes, se encontram praticamente isolados ou negligenciados 

pela elite social. Desse modo, agrupam-se, para se apoiarem 

mutuamente. A subcultura existe dentro de uma sociedade maior, não à 

parte dela. Contudo os componentes da subcultura diferem da cultura 

dominante. (LIBERATI. 2011, p. 20).   

Para tanto, desdobram-se elementos característicos próprios, que destoam dos 

vistos na criminalidade de massa, a começar pelo “não-utilitarismo”, substanciado pelo 

desejo de infringir de não se adequar a padrões que simplesmente não o representam, não 

convergem para suas vontades, ou das pessoas ao seu redor. Outro ardil, seria o 

“negativismo”, de ousar praticar determinado atos para elevar a sigla do agrupamento a 

qual pertence. Ou seja, um sacrifício pessoal em nome do todo a qual pertence como 

membro casa familiar. Por fim, “malvadeza”, incitação pelo perigo oferecido por 

determinado ato, por exemplo roubar o fuzil de uma policial, que representa um grande 

reconhecimento dentro das facções. (SHECAIRA, 2014). 
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Assim, quando aplicada ao cotidiano das favelas, está identificação entre 

indivíduos sobre ótica das mesmas condições social e econômica se torna flagrante. 

Entretanto, é necessário ressaltar, que claramente existe uma margem pertencente a 

exceção, que nem se quer participa desta triagem. Porém, mesmo que o tráfico seja a 

corporificação mais drástica das subcultura e necessário inferir que o entorno também é 

afetado mesmo que de maneiras mais brandas, pelos resquícios da permissividade ilegal 

da indiferença. Um exemplo nítido são as alterações nos contadores de energia, água, tv 

a cabo, internet, feitos nas regiões desassistidas.  Ou seja, isto também cria uma dinâmica 

paralela de vida. (BARATTA, 1999). 

É cabível interpretar também que as subculturas provocam uma rede de 

transgressão geral em níveis diferentes. No caso do tráfico de drogas, para que o mesmo 

formule um código de conduta próprio, que interfere diretamente no entorno e lhe dá 

autonomia para isolar áreas, onde a polícia não tem acesso ou controle. Ditando o 

fechamento do comércio, de escolas. Usurpando assim às competências estatais. 

(BARRATA, 1999) 

Nessas condições, faz-se primordial enfatizar que Cohen, reformulou esta teoria, 

tendo como objeto de estudo a compreensão por trás da formação das gangues juvenis. 

Seguindo este caminho, os adolescentes são um foco mais propícios a aderir a 

mandamentos ilícitos. Por força, do histórico de inexperiência pela identificação 

imediatista dos meios que lhe são acessíveis moldando assim, um crescente de adaptação 

e lealdade para com o ambiente que aparentemente os acolhem e “protegem” 

(SHECAIRA, 1999).  

Esse distanciamento gradativo com os vínculos socialmente aceitáveis faz com 

que as crianças e adolescentes procurem as alternativas que estão ao seu alcance. É nesse 

momento, em que o tráfico os utiliza para fortalecer sua hierarquia. Forjando, fogueteiros, 

soldados, vapores. Menores, que perdem a infância e a adolescência para o vício nas 

drogas, para a vida nos abrigos ou para a morte prematura, que os ronda nessa cruel 

empreitada. (FALÇÃO- MENINOS DO TRÁFICO, 2006).  

Deste modo, chegamos à conclusão que o principal fator que viabiliza a formação 

das subculturas é a desigualdade social, que consequentemente oportuniza o dinamismo 

com os meios escassos que se tem maior acesso desenvolvendo assim, um ciclo 

impenetrável de violência e ilegalidade. 

 

4 INSTRUMENTOS LEGAIS E DE CONTROLE   
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Conforme, o conteúdo explanado anteriormente, em decorrência da massificação 

das organizações criminosas, que se revelaram uma ameaçam a soberania normativa do 

país. Foi necessário, um empenho maior por parte do legislativo, para aperfeiçoar um 

dispositivo legal, capaz de coibir essa vertente. Outrossim, alguns mecanismos, anteriores 

a atual Lei 12.850/13, foram utilizados como à Convenção de Palermo e a Lei 9.034/95, 

ambos empregados na tentativa de abrandar o ilícito, porém sem o devido êxito. No caso, 

da Convenção está supriu temporariamente a falta irremediável de uma lei específica. 

Após sua vigência, a Lei 9.034/95, sofreu inúmeras críticas, pois apenas fomentou lacunas 

no campo minado, já existente. (MASSON; MARÇAL, 2016).  

No tocante, á conceituação do termo, alvo de plurais, divergências doutrinarias e 

alterações ao longo do tempo, no que se refere à sua disposição legal. A Lei 12.850, de 2 

de agosto de 2013, traça com precisão sua definição basilar:  

Capitulo I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA  

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 

mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.  (BRASIL, 2013).  

Em observação pertinente, a nova Lei 12.850/13, Apolinare e Fellipetto (2016), 

detalham a especificidade como um dos pontos, que a colocam em um patamar superior 

as suas antecessoras. Cumprindo assim, a função de amarar as pontas que restaram soltas. 

Principalmente, no que diz respeito a definição. Temas agora, a sensação de uma norma 

estudada para enquadrar a multiplicidade desse ilícito. Todavia, há outras 

particularidades.  

Sendo assim, é impensável cogitar a possibilidade de utilização 

exclusiva dos tradicionais métodos de investigação. (p. Ex: requisição 

de documentos, oitiva de testemunhas, busca e apreensão etc.) para o 

desvendar de uma organização criminosa somente com a adoção de 

técnicas especiais de investigação  e possível, assim mesmo com 

dificuldade, revela-se em minúcias o foco e o modo de atuação da 

criminalidade organizada. (MASSON; MARÇAL, 2016, p. 55).  

Adentrando-a, as inovações propostas discorrem, em especial sobre as práticas 

investigativas e os meios para obtenção de provas, que seguem procedimentos diferentes 

da criminalidade comum, a exemplo da prova testemunhal, uma vez que os traficantes 
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tomam o território e estimulam a lei do silêncio. O que dificulta a colheita probatória da 

polícia, estando a comunidade diariamente amedrontada. Logo, a prova testemunha e uma 

possibilidade remota, nesses casos (NETO, 2012).  

A recente norma, frisa no seu capitulo III, artigo 3°, inovações bem como: a 

colaboração premiada, um instrumento, que estamos acostumados a remeter somente as 

investigações de corrupção do cenário político. Visto até mesmo com um certo estigma 

“preconceituoso”. Foi regularizado pela Lei em comento. Sendo, uma ferramenta eficaz, 

que oportuniza a troca de informações úteis, com autores ou coatores, pertencente a 

associação delinquente por benefícios legais, assim conseguindo deflagrar esquemas e 

prender a maior quantidade de autores envolvidos. “Trata-se de um mal necessário”. Com 

o voto do Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal de Justiça (STF), 

inferimos que: 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta 

quarta-feira (13), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5508, 

na qual a Procuradoria-Geral da República questiona trechos de 

dispositivos da Lei 12.850/2013 que atribuem a delegados de polícia o 

poder de realizar acordos de colaboração premiada. Depois dos votos 

dos ministros Marco Aurélio (relator), Alexandre de Moraes, Edson 

Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, o 

julgamento foi suspenso e será retomado na sessão desta quinta-feira. 

Para o ministro Luís Roberto Barroso, é legítima a possibilidade de 

celebração de acordo de colaboração premiada pela autoridade policial. 

“Se a colaboração é um meio de obtenção de prova e se compete à 

polícia a produção de provas na fase de investigação, não considero 

razoável interditar a polícia a ter essa atuação”, afirmou. Ressaltou, 

entretanto, que essa atuação deve ser limitada. “O delegado não pode 

dispor no acordo de prerrogativas próprias do MP, como, por exemplo, 

o compromisso de não oferecimento de denúncia”, disse. A autoridade 

policial, para Barroso, pode incluir no acordo de colaboração, por 

exemplo as previsões do artigo 5º da Lei 12.850/2013, já que estão no 

âmbito de sua atuação. Em relação a benefícios como o abrandamento 

da pena ou do regime de cumprimento, no entanto, o delegado de 

polícia poderia apenas recomendar sua aplicação. (BARROSO, 2017).  

A ação controlada, situada no art. 8°, permite que os meios legais tenham um 

controle maior do ato de intervenção planejando com afinco a situação mais oportuna 

para agir. Desse modo, é possível adiar, uma operação em andamento, em prol de uma 

situação mais favorável. Onde haja um contingente maior de provas materiais ou até 

mesmo de cédulas do tráfico envolvidas, desde que permaneça o acompanhamento do 

fato. (MANHEZ, 2012).   

A prática de infiltração de agentes, art. 10°, que somente é utilizada em caráter de 

urgência, como derradeiro recurso para obtenção de provas, devido a periculosidade que 



18 
 

representa, a execução de tal tarefa para o agente infiltrado, que ingressará no bando, a 

pretexto de colher provas do ilícito cometido. Ao passo, que deverá esconder sua 

identidade sob o mais absoluto sigilo. Ademais, para sua concretização e necessária 

autorização judicial, com prazo de seis meses, podendo ser renovada se necessário. 

(BRASIL, 2013).  

Por fim, outros, mecanismos também são importantes como: a captação ambiental 

de sinais eletrônicos, o acesso aos registros telefônicos e cadastrais dos envolvidos, 

quebra de sigilo bancário, a cooperação interna e sistemática entre órgão federais, 

distritais, estaduais. Criando uma interação promissora, que não existia com tanta clareza 

e empenho. (BRASIL,2013). 

É de consenso entre estudiosos sobre o tema, Adorno, Freixo. Entusiastas e a 

população em geral, que os esforços existentes na área de segurança pública, no Brasil 

não fazem jus a harmonia social e o pleno funcionamento da ordem, em benefício dos 

cidadãos. A violência, que se abateu sobre o país na última década, não deixa margem 

para dúvida, nem mesmo nos mais otimistas. É irrefutável, que a violência aliada a falta 

ou incompetência de metas públicas, duradouras e acertadas, compuseram o caos atual.  

Anota-se que, somente no ano de 2016, o Brasil registrou o equivalente a 61.283, 

casos de homicídios. O maior número já visto. Em comparação com o ano de 2015, houve 

um aumento de 4,0 %, os estado e municípios, também parecem atropelar-se para 

alcançar, o não grato pódio da violência. Ou seja, passamos por uma crise generalizada. 

(Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017)  

Inicialmente, (ADORNO, 2009) enumera os problemas errôneo do modelo de 

segurança nacional usados no combate ao crime organizado e em toda sorte de delitos. 

Em primeiro lugar, pecam por serem direcionada a repressão parcial, alcançada através 

da imposição de resoluções rápidas obtidas pelo uso da força, que nem bem se instauram, 

já dão sinais do desgaste, que precedem sua inevitável ruina. Em segundo, lugar salienta 

a falta de uma inteligência interna, responsável por planejar e estudar os passos que serão 

dados. Isto, evitaria confrontos desnecessários.  

A ausência de uma racionalidade gerencial sistemática é um fator 

decisivo na ineficiência e ineficácia da atuação governamental no 

controle da criminalidade. A intervenção pública nessa área tem sido 

moldada pela improvisação e por uma postura meramente reativa. 

Planejamento estratégico e gasto eficiente de recursos financeiros não 

são procedimentos usuais nas ações de controle da criminalidade, em 

especial nos executivos estaduais. (SOARES, SAPORI, 2014, p. 93). 
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Um exemplo claro e recente, são as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), 

instaladas experimentalmente, em 2008 e atuantes até hoje. A pretexto de acabar com as 

fatais, para ambos os lados, incursões policias nas favelas. A tática foi alterada e os 

mesmos passaram a ocupar o espaço em tempo integral. Todavia, a ação padeceu, antes 

de surtir efeitos duradouros. O despreparo em lidar com a população e a repressão crua, 

sem o auxílio de outras iniciativas de base, apenas acirram ainda mais os confrontos e a 

resistência quase que orgânica do tráfico, aumentando a violência. (FREIXO, 2018). 

Dados, divulgados pelo jornal Exame, confirmam que:  

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), ligado ao 

governo estadual, foram 37,6 casos por 100.000 habitantes – um total 

de 6.248 ocorrências – em 2016, a maior taxa em sete anos. E a situação 

só está piorando. No primeiro trimestre deste ano, a letalidade violenta 

aumentou 26% em relação ao mesmo período de 2016 e as mortes em 

operações policiais, 85%.   

A política inovadora das UPPs, tenha limitações claras; demanda incompatível 

com a estrutura disponível de 38 unidades (vinte e oito) para cobrir a segurança de 1.000 

(mil), favelas e complexos. Com esses pertinentes furos, o crime apenas se escondeu, 

juntou forças. No mais somando-se o despreparo da polícia civil e militar, que 

simplesmente caíram de paraquedas nesse proposito, sem o mínimo preparo 

especializado, para lidar com questões que fogem do cotidiano policial, ao qual estavam 

habituados. A resultante; são violações, confronto, sacrifícios humanos de ambas as 

partes policiais e civis. “Trata-se de uma guerra em que todos perdem e morrem” 

(FREIXO, 2018).  

A concretização das falhas da polícia pacificadora veio à tona com o 

desaparecimento e morte do pedreiro Amarildo Dias Souza, conhecido morador da 

Rocinha, que em julho de (2013) sob a acusação de ser traficante foi levado para a sede 

da polícia pacificador, onde foi torturado. O caso ganhou repercussão nacional. Os meios 

escusos, truculentos e ilegítimos da polícia durante estes episódios cominaram na 

condenação de 13 (treze), policiais envolvidos, por crime de tortura seguida de morte e 

ocultação de cadáver. Este foi mais um alerta vermelho da má gestão das políticas de 

segurança. (CONSULTOR JURIDICO, 2016).  

Tão logo, a política pacificadora não conseguiu fazer o tráfico e a violência 

recuarem. O custoso problema apenas agravou-se encontrando novas maneiras de existir. 

Os traficantes voltaram a cortina de fumaça do início das organizações, ou migraram para 

as regiões interioranas e passaram a monitorar de lá seus “negócios”. O fato é que, pouco 
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tempo depois, as comunidades voltaram ao status de campo de batalha de uma guerra 

insone e infindável. (FREIXO, 2018). 

Com o cerco se fechando o Estado emergencialmente, decretou a intervenção 

militar, procurando mais uma vez contornar essa insustentável macula. Para isso, 

retornaram alguns passos atrás. Com o devido respaldo da Lei Maior, no seu art. 34, o 

qual permite que a união assuma o controle em determinados territórios caso estes 

incorram no comprometimento da ordem pública, dentre as demais possibilidades esta, é 

a que melhor se aplica ao cotidiano do Rio de Janeiro, a perda do controle administrativo 

dos complexos urbanos. (CONSTITUIÇÃO, 1988).  

No dia 16 de fevereiro de 2018, o decreto de intervenção federal, fora legitimado 

formalmente pelo Presidente da República Michael Temer, repassando assim, a gestão da 

segurança das mãos do Estado para a União, na tentativa de retomar o controle sobre essas 

localidades e conter o apogeu da violência travestida sobre a figura do estado paralelo do 

tráfico. (CARTA CAPITAL, 2018). 

Ademais, a estratégia em curso, tem sido alvo de diversas críticas. Para a 

renomada antropóloga e professora do Departamento de Segurança da UFF (Universidade 

Fluminense), Jacqueline Muniz, figura apenas de uma mera derivação do mesmo aparato 

de revide tradicionalmente em uso, refletindo assim a persistência em erros e perdas 

consumadas. Trata-se, pois, de um joguete político de responsabilidade, onde a segurança 

da população e o controle da violência, ficam em segundo plano. Isto, porque o importante 

é aparentar a busca das soluções de preferência as mais rápidas e chamativas, que 

mascaram soluções provisórias e genéricas. (MUNIZ, 2018).  

Conclui-se, através do enfoque na Lei vigente, que apesar da coesão e dos 

mecanismos que a revestem estarem próximos a realidade dos fatos, isoladamente, e 

sobretudo à luz dos dirigismos das políticas atuais voltadas ao enfrentamento simplório, 

a mesma não obterá êxitos capazes de contorna as degradações impostas pela violência. 

Visto que, a solução pretensa não está em enrijecer as Leis, mais sim, em aliar políticas 

voltadas ao cumprimento deste fim.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crime organizado está enraizado no cotidiano do Brasil e influi diretamente na 

vida dos brasileiros, independente de residirem nos locais de confronto, ou não. O 

substrato da violência, vem ditando irremediavelmente o bem-estar a que tem direito a 
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coletividade, sendo assim o direito de “ir e vir” está cada dia mais prejudicado. Isto, é 

mais do que uma simples importunação irrisória e suportável, há décadas estancamos com 

um pequeno curativo uma represa de calamidades nas mais diversas áreas do social ao 

sistema carcerário, marco zero, do tráfico de drogas e dá impulsão da criminalidade 

organizada.  

Dada as circunstâncias, em meio à crise política e social enfrentada pelo país, um 

dos grandes desafios está em firmar uma agenda de políticas públicas articulada, 

condizente com a realidade, e o mais importante, que demostre interesse em obter 

resultados criveis, a longo prazo, que visem extirpar a raiz do problema e não somente 

sufocar seus focos. O crime precisa perder suas razões de ser, principalmente nas áreas 

desassistidas e marginalizadas.   

Neste sentido, primeiramente a unilateralidade do modelo atual de enfrentamento 

ao crime organizado deve ser superada. Pois, a caça a criminalidade somente pelo uso da 

força acaba por minar os intentos do Estado, colaborando para a descaracterização dos 

seus preceitos, principalmente os igualitários. Onde percebesse a generalidade de tais 

políticas, que criminalizam agora a pobreza e a miséria que não foram capazes de evitar, 

e o ciclo permanece refeito de equívocos.  

Sendo assim, só alcançaremos resultados deveras satisfatórios, quando dermos os 

primeiros passos no aperfeiçoamento de políticas dinâmicas, intelectualmente 

organizadas, que retenham as frações conhecidas da violência, pois sem elas, o crime 

perderia seu alicerce. A prevenção precisa estar em primeiro plano, apesar da força 

parecer mais atrativa o senso comum deve ser afastado e os investimentos voltados a 

socorrer as áreas de educação, saúde, cultura, o sistema de punições, sucateado, que 

definitivamente não tem perspectivas ressocializantes.  

Por fim, os esforços mesmo que prejudicados a grosso modo pela generalidade 

também são afetados diretamente pela corrupção que circula livremente pelos meandros 

do sistema nacional, responsável por viabilizar iniciativas, que restam engavetas ou 

funcionam de forma lastimável, pela insuficiência no repasse de verbas destinadas a 

compatibilizar. Em suma, a reformulação deve ser drástica para surtir os efeitos 

necessários e vencer de forma cabal o crime e toda violência que dele descende.  
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