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RESUMO  

 

 

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL: UMA ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO NO MUNDO DO CRIME REGIONAL 

 

 

AUTOR: Kauê Ruszkowski Pereira 

ORIENTADOR: Bruno Hendler 

 

 

A atual conjuntura de abertura comercial e interdependência do Sistema Internacional, 

estabelecida desde o advento da globalização econômica, abre caminho para oportunidades em 

mercados ilícitos ao redor do planeta. Com o interesse de atender a estas oportunidades e 

maximizar seus lucros, organizações criminosas transnacionais estabelecem rotas comerciais 

entre diferentes regiões, atuando por meio de um cenário entendido como o mundo do crime. 

Na periferia do sistema, o crime organizado transnacional aproveita-se de lacunas de poder 

abertas pelos Estados para disputar o monopólio dessa economia ilícita. No mundo do crime 

sul-americano, a organização brasileira Primeiro Comando da Capital destaca-se nessa disputa 

ao alcançar uma posição central de articulação do narcotráfico para grandes centros 

consumidores. Com base na literatura existente, este trabalho analisa a atuação do PCC e sua 

evolução histórica enquanto organização criminosa desde 1993 até 2016. Desse modo, o estudo 

tem como objetivo verificar a existência de um posicionamento hegemônico do PCC no mundo 

do crime regional apoiando-se na abordagem teórica do sistema-mundo. O argumento deste 

trabalho é o de que a organização atua por meio do emprego ilegal da força e conquista de 

consenso, mecanismos capazes de distorcer as leis do mercado e assim controlar monopólios e,  

assim, a maximização dos lucros. Os resultados sugerem que o PCC alcança a hegemonia do 

mundo do crime regional ao empregar estes mecanismos de modo transnacional, de forma a 

controlar o narcotráfico em regiões estratégicas e articular rotas de distribuição para grandes 

mercados consumidores internacionais.  

 

Palavras-chave: Crime organizado transnacional. Economia Ilícita. Hegemonia. Primeiro 

Comando da Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL: AN ANALYSIS OF THE 

ORGANIZATION’S OPERATION IN THE REGIONAL WORLD CRIME 

 

 

AUTHOR: Kauê Ruszkowski Pereira 

ADVISOR: Bruno Hendler 

 

 

The current conjuncture of trade opening and interdependence of the International System 

established since the advent of economic globalization paves the way for opportunities in illicit 

markets around the planet. While seeking these opportunities to maximize their profits, 

transnational criminal organizations establish trade routes between different regions, acting 

through a scenario understood as the world crime. In the periphery of the system, transnational 

organized crime takes advantage of power gaps opened by nation states to dispute the monopoly 

of this illicit economy. In the South American world crime, the Brazilian organization Primeiro 

Comando da Capital stands out in this dispute by reaching a central position of articulation of 

drug trafficking for large consumer centers. Based on the existing literature, this work analyzes 

the performance of the PCC and its historical evolution as a criminal organization from 1993 

to 2016. Thus, the study aims to verify the existence of a hegemonic positioning of PCC in the 

regional world of crime, based on the theoretical approach of the world-system. The argument 

of the work is that the organization acts through the use of force and the achievement of 

consensus, mechanisms capable of distorting market laws and controlling monopolies which 

guarantee extraordinary profits. The results obtained show that PCC achieves the hegemony of 

the regional world crime by implementing these mechanisms in a transnational way, in order to 

control drug trafficking in strategic regions and joint distribution routes for large international 

consumer markets. 

 

Keywords: Transnational Organized Crime. Illicit Economy. Hegemony. Primeiro Comando 

da Capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização econômica sucedida nas últimas décadas do séc. XX foi acompanhada 

pelo advento de oportunidades em mercados ilícitos ao redor do planeta. Com o objetivo de 

atender à essa demanda, grupos criminosos aproveitaram a abertura comercial, das 

comunicações e a facilitação das transações financeiras para atuar em atividades ilegais, 

maximizando dessa forma seus lucros (ZABYELINA, 2009). Na medida em que a globalização 

promove a integração econômica e estimula disparidades, o processo carrega para as regiões 

onde se propaga tensões e contradições sociais (WERNER, 2009). Desse modo, o crime se faz 

presente na transnacionalização das forças produtivas, operando por meio de um cenário 

entendido como o mundo do crime. De acordo com dados apurados pelo Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 2012, o crime organizado transnacional (COT) 

gera uma média de US$ 650 bilhões anuais, ou 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. 

Deste total, 92% dos fundos são lavados e 20% do montante estão ligados ao tráfico de drogas. 

 A América Latina representa uma importante região para a economia do crime mundial. 

Segundo Carvalho (2014), devido à sua localização estratégica entre a América do Norte e 

Europa Ocidental, muitos países da América Latina e do Caribe são afetados negativamente 

pelo trânsito de drogas ilícitas. De acordo com a maior parte das estimativas disponíveis, mais 

de 90% de toda a cocaína consumida nos EUA vem da Colômbia e é transportada através da 

América Central e do México. O Brasil, a partir do último quarto do séc. XX, passa a 

desempenhar uma dupla função para o narcotráfico, sendo identificado tanto como país de 

trânsito para centros consumidores europeus, quanto mercado consumidor.  

 Com o objetivo de maximizar seus lucros, o COT aproveita-se das lacunas de poder 

abertas pelos Estados para disputar o controle desse mercado ilícito. Assim, a atividade do crime 

na América Latina pode ser observada nos altos índices de violência que ele reproduz, seja pela 

sua atuação ou na tentativa de combate por parte dos Estados. Segundo o Instituto Igarapé 

(2018), a região América Latina e Caribe é a mais violenta do planeta, com 39% dos homicídios, 

enquanto a taxa de roubo é o triplo da média e concentra 41 das 50 metrópoles mais perigosas. 

Entre as organizações criminosas transnacionais que operam na região, o Primeiro Comando 

da Capital destaca-se por alcançar uma posição central de articulação do narcotráfico para 

grandes centros consumidores nacionais e internacionais. De acordo com apuração de 

Alexandre Hisayasu (2016), o PCC arrecada cerca de R$ 200 milhões por ano, sendo 80% de 

seu rendimento provindo do tráfico de drogas.  
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Para Feltran (2010), o PCC conquista a hegemonia no mundo do crime ao regular o uso 

da violência nos territórios onde exerce seu domínio. Desse modo, a organização é capaz de 

controlar o próprio crime na medida em que assume uma postura de entidade reguladora, 

restringindo o emprego da força e aplicando punições para desvios de conduta. Assim, para o 

autor, os lucross provindos do narcotráfico podem ser entendidos como o resultado desta 

hegemonia política exercida em comunidades marginalizadas e periféricas. De forma similar, 

Dias (2011) observa um posicionamento hegemônico do PCC ao considerar a conquista do 

monopólio ilegal da força no sistema carcerário do estado de São Paulo. Para a autora, a 

organização é capaz controlar o mundo do crime por meio de uma rede de interdependência 

entre seus componentes, a qual transborda para além dos presídios e segue as decisões de uma 

nova figuração social reguladora do uso da força. Logo, observa-se que o estudo sobre o PCC 

no Brasil tende a considerar o monopólio da força e o ordenamento social resultante de suas 

atividades como determinantes para a consideração de um posicionamento hegemônico no 

mundo do crime.  

Embora concorde com os apontamentos de Feltran e Dias, o argumento deste trabalho 

propõe a adição de um terceiro pilar de sustentação à essa hegemonia: o monopólio de mercados 

ilegais. Neste sentido, este estudo fundamenta-se em premissas teóricas que compreendem a 

atuação transnacional do PCC e seus ganhos na economia ilícita como condicionantes, não 

subsequentes desta definição. O objetivo deste trabalho é, desta maneira, verificar a conquista 

de um posicionamento hegemônico pelo PCC apoiando-se na abordagem teórica do sistema-

mundo. A dinâmica entre os três pilares a ser investigada pode ser observada na Figura 1.  

 

Figura 1. Diagrama da dinâmica entre os três pilares da hegemonia do crime.   

 

 
 

Fonte: Autor. 
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 Metodologicamente, a pesquisa trata-se de um estudo de caso que faz uso do método 

hipotético-dedutivo. Logo, a hipótese adotada é a de que o PCC atua por meio do emprego 

ilegal da força e conquista de consenso, mecanismos capazes de distorcer as leis do mercado e 

assim obter monopólios garantidores de maiores lucros. Como método de procedimento, será 

utilizada a técnica de pesquisa bibliográfica. 

O trabalho será estruturado em três capítulos. Dessa forma, o primeiro buscará abordar 

as premissas teóricas do sistema-mundo no sentido de compreender, posteriormente, como o 

referencial teórico é capaz de dar sentido ao fenômeno analisado do crime organizado 

transnacional. Sendo assim, será inicialmente apresentada a compreensão de crime e 

organização criminosa, bem como os impactos a esta temática advindos do processo de 

globalização pós-Guerra Fria. Em seguida, serão abordados os conceitos das esferas da 

economia de Braudel e da divisão de Trabalho de Wallerstein, da mesma maneira que seus 

aportes teóricos provenientes, como as cadeias de mercadoria e condições de monopólio. Por 

fim, a última seção buscará relacionar os conceitos teóricos explanados à atuação do Crime 

Organizado Transnacional e ao funcionamento do mundo do crime, apresentando desse modo 

a compreensão de hegemonia do crime. 

Em seguida, o segundo capítulo investigará a conjuntura do mundo do crime na periferia 

do sistema de modo a identificar as condições que levaram ao surgimento e ascensão do 

Primeiro Comando da Capital no Brasil e no continente sul-americano. Desse modo, em um 

primeiro momento serão apresentadas as características que situam o mundo do crime na 

economia mundial, identificando sua presença em regiões periféricas. A seção seguinte buscará 

discorrer sobre trajetória do crime na América Latina, desde os processos de combate às 

organizações criminosas até a introdução do Brasil nesta economia ilícita. Assim, em um 

terceiro momento será apresentado como o crime se configurou em território brasileiro antes 

do advento das grandes facções criminosas. A última seção abordará os fatores que levaram ao 

surgimento do PCC no sistema penitenciário de São Paulo. 

Por fim, o último capítulo tem por objetivo analisar o Primeiro Comando da Capital no 

intuito de verificar se há a conquista de uma posição hegemônica no mundo do crime da 

América do Sul. Nesse sentido, serão retomados os conceitos apresentados no primeiro 

capítulo, de modo a estipular três variáveis de análise correspondentes aos pilares da hegemonia 

do crime: (i) Consenso; (ii) Coerção física; e (iii), Monopólio de mercados ilegais. Essas 

variáveis serão examinadas a partir de uma disposição temporal que retrata momentos distintos 

no comportamento e atuação do PCC. São os períodos: (i) Constituição e Conquista Territorial, 

entre os anos de 1993 e 2001; (ii) Evolução e Imposição da Dominância, entre os anos de 2001 
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e 2006; (iii) Manutenção da Dominância e Expansão Internacional, de 2006 até 2016. Sendo 

assim, a verificação da condição de existência plena em cada variável tornará possível a 

conclusão se o Primeiro Comando da Capital alcançou uma posição hegemônica no mundo do 

crime da região. 
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2 O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL E O SISTEMA-MUNDO 

 

O presente capítulo tem como objetivo abordar as premissas teóricas do sistema-mundo 

no sentido de compreender, posteriormente, como o referencial teórico é capaz de dar sentido 

ao fenômeno analisado do crime organizado transnacional. Sendo assim, será inicialmente 

apresentada a compreensão de crime e organização criminosa, bem como os impactos a esta 

temática advindos do processo de globalização pós-Guerra Fria. Em seguida, serão abordados 

os conceitos das esferas da economia de Braudel e da divisão de Trabalho de Wallerstein, da 

mesma maneira que seus aportes teóricos provenientes, como as cadeias de mercadoria e 

condições de monopólio. Por fim, a última seção buscará relacionar os conceitos teóricos 

explanados à atuação do Crime Organizado Transnacional e ao funcionamento do mundo do 

crime, apresentando desse modo a compreensão de hegemonia do crime. 

 

2.1 COMPREENSÃO TEÓRICA DE CRIME E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

TRANSNACIONAL  

 

 O crime organizado transnacional é uma temática das Relações Internacionais que 

engloba várias modalidades de desvios e crimes que atentam contra a segurança humana, como 

o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, a corrupção estatal e o terrorismo. A compreensão sobre 

o crime organizado exige o primeiro esforço de distinção entre crimes de “dano direto” e crimes 

de “prejuízo difuso”. Assim como distingue Cepik e Borba (2011, p. 377) “Os primeiros 

atingem vítimas específicas, que são prejudicadas pelo crime e, em situações normais, buscarão 

a justiça para reparação”. Os segundos não prejudicam diretamente nenhuma pessoa física ou 

jurídica, mas a lei entende que ofendem moral ou economicamente a sociedade como um todo 

e devem, portanto, ser considerados ilegais (CEPIK e BORBA, 2011; LYMAN e POTTER, 

2000). 

 A busca por ganhos monetários e poder de influência é intrínseca ao desenvolvimento 

de capacidades organizacionais, coercitivas, técnicas e políticas que são funcionais à execução 

desses crimes, sejam elas integral ou parcialmente ilícitas (CEPIK e BORBA, 2011).  O impacto 

que o fenômeno do crime organizado transnacional provoca no Sistema Internacional e na 

agenda internacional contemporânea dos Estados resulta na identificação desses grupos como 

ameaças à sua sobrevivência. Essa identificação de ameaças não convencionais à soberania 

nacional provoca a necessidade de uma ampliação analítica das teorias tradicionais de 

segurança das Relações Internacionais. 
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 Essa necessidade é observada por Werner (2009) na mudança de paradigma, ocorrida 

em especial nas últimas décadas, em relação à temática da segurança, bem como a necessidade 

de um alargamento do conceito de segurança. Assim, essa ampliação teórica deve identificar 

ameaças que não mais se originam na esfera estritamente militar, mas sim, transcendem para 

outras esferas, como a política, econômica, social e ambiental.  

 O alcance transnacional de grupos criminosos e sua crescente relevância para as 

Relações Internacionais conferiu uma nova concepção do termo no âmbito das Nações Unidas. 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional definiu, em seu 

artigo 2º, “grupos criminosos organizados” como grupos estruturados de três ou mais pessoas, 

existindo por um período de tempo e atuando em conjunto com o objetivo de cometer um ou 

mais crimes graves para obter direta ou indiretamente benefícios materiais ou financeiros 

(ONU, 2004). De forma complementar, Reginaldo Nasser (2014, p. 145) define grupos 

criminosos transnacionais como “[...] associações de indivíduos que operam de maneira 

transnacional com o fim de obter ganhos monetários, comerciais ou poder de influência, por 

meios ilegais em um ou mais estados nos quais atuam”. 

 A abertura analítica das vertentes teóricas de Relações Internacionais pode ser também 

observada com o fim da Guerra Fria e o marco que o término do confronto bipolar significou 

para a área da segurança. Questões anteriormente alheias ao âmbito militar, como a 

identificação de variáveis sociais e a maior relevância de atores não governamentais para o 

sistema, passam a fazer parte do estudo de analistas e pesquisadores. Werner (2009, p.19) 

observa como “o crime organizado transnacional, até então organizado de forma hierárquica e 

rígida, fragmentou-se através de redes difusas, sendo que a passagem de um modelo para o 

outro ocorreu, de forma concomitante, com o recrudescimento do seu combate pelas 

organizações estatais”. 

 Portanto, este trabalho partirá do entendimento por crime organizado como grupos 

criminosos que operam crimes de prejuízo difuso de forma regular, cuja atuação corresponde 

ao estímulo de mercados ilegais. A partir deste ponto de partida, o COT apresenta-se como um 

tema contemporâneo das Relações Internacionais, identificado através da imposição de uma 

nova dinâmica no sistema internacional entre atores tradicionais e não convencionais e da 

formação de um sistema de redes difusas de atuação econômica. 
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2.1.1 Crime organizado transnacional e globalização 

  

 O fim da Guerra Fria e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

foram importantes marcos político-econômicos nas últimas décadas do século XX ao darem 

início a um novo cenário internacional, de abertura econômica e globalização. De acordo com 

Ferreira (2017, p. 36), 

 

O acelerado processo de globalização econômica e comunicacional após a queda do 

bloco soviético levou a um aumento do fluxo de bens e pessoas para diferentes 

finalidades. Em tal contexto, não foram apenas as atividades legais e os processos de 

integração que ganharam impulso, mas também atividades diversas de cunho ilícito e 

com forte impacto na violência letal em diferentes locais do globo. 

 

         O advento de oportunidades em mercados não convencionais e ilícitos que 

acompanharam a globalização se fez decisivo para o surgimento de grupos interessados em 

suprir estas novas demandas. Desse modo, grupos criminosos passaram a aproveitar a abertura 

das comunicações e a facilitação das transações financeiras para atuar em atividades ilícitas, 

maximizando seus lucros em mercados ilegais (ZABYELINA, 2009). 

Neste mesmo sentido, Werner (2009, p. 54) destaca como “a globalização do 

capitalismo promove tanto a integração quanto a fragmentação, na mesma medida em que se 

desenvolvem as diversidades e também se estimulam as disparidades”. Isto é, para o autor, 

compreender que a globalização do carrega para as regiões onde se propaga tensões e 

contradições sociais. Classes e grupos sociais, nisso incluso o crime, se fazer presentes na 

transnacionalização das forças produtivas (WERNER, 2009) 

Segundo relatório produzido pela UNODC1 (2010, tradução nossa2),  

 

No último quarto de século, a governança global não conseguiu acompanhar o ritmo da 

globalização econômica. Portanto, como abertura sem precedentes no comércio, 

finanças, viagens e comunicação criou crescimento econômico e bem-estar, também 

deu origem a enormes oportunidades para criminosos fazerem seus negócios. O crime 

organizado diversificou-se, tornou-se global e alcançou proporções macroeconômicas: 

bens ilícitos são originários de um continente, traficados por outro e comercializados 

em um terceiro. 

 
1 United Nations Office on Drugs and Crime. The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat 

Assessment. Viena, 2010. 
2 No original: In the past quarter century, global governance has failed to keep pace with economic globalization. 

Therefore, as unprecedented openness in trade, finance, travel and communication has created economic growth 

and well-being, it has also given rise to massive opportunities for criminals to make their business prosper. 

Organized crime has diversified, gone global and reached macro-economic proportions: illicit goods are sourced 

from one continent, trafficked across another, and marketed in a third. 
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   Desse modo, observa-se como a crescente interdependência entre os setores econômicos 

de países e sua consequente aproximação a nível logístico e comercial possibilitou aos grupos 

criminosos de diferentes regiões uma capacidade de estreitamento de suas relações. Como 

apresenta Ferreira (2017), estas redes fomentadas pelo mercado ilícito movimentam montantes 

significativos de fluxos financeiros. Dados apurados pela UNODC3 em 2012 indicam que o 

crime organizado transnacional gera uma média de US$ 650 bilhões anuais, ou 1,5% do Produto 

Interno Bruto (PIB) mundial. Deste total, 92% dos fundos são lavados e 20% do montante estão 

ligados ao tráfico de drogas. 

De acordo com o relatório Global Burden of Armed Violence (2015) apenas 10% das 

mortes violentas ocorrem em zonas de conflito armado, perfazendo um total de 70 000 mortes 

de 2007 a 2012. No mesmo período, entre todos os homicídios, 75% ocorreram de maneira 

intencional, perfazendo 377 000 mortes relacionadas à violência interpessoal, violência entre 

gangues e crimes economicamente motivados. No entanto, homicídios ligados ao crime 

organizado são mais comuns nas Américas. Estes dados apontam a América Latina como 

cenário para um grande foco de violência, embora a grande parte dos países da região não se 

encontrasse em conflito armado regular durante o período de sua apuração (GENEVA 

DECLARATION, 2015).  

O crime organizado transnacional é definido pela OEA4, Organização dos Estados 

Americanos, como uma ameaça aos valores compartilhados pelos Estados membros para a 

garantia e manutenção da paz e da democracia, identificando de forma categórica ameaças 

como o terrorismo, tráfico de drogas, corrupção, lavagem de ativos e tráfico de armas. Assim 

sendo, investigar a razão para os altos níveis de violência na América Latina parte da 

compreensão da formação do sistema de poder mundial e das motivações financeiras de 

mercados ilegais a nível transnacional. Como afirma Schultze-Kraft (2014, p. 8, tradução 

nossa5), 

 

[...] no que as organizações criminosas transnacionais e as redes de tráfico aproveitam-

se das debilidades institucionais e de outros tipos dos Estados com fins econômicos 

ilícitos, desrespeitando a soberania nacional ao operar através de fronteiras 

internacionais, enfrentando uma jurisdição nacional contra outra, e usando a violência 

para regular mercados negros globais. 

 
3 United Nations Office on Drugs and Crime. Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking 

and other Transnational Organized Crimes. Vienna. Octuber, 2011. 
4 Organização dos Estados Americanos. Conferência Especial sobre Segurança. Cidade do México. Outubro, 2003. 
5 No original: en los que las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico se aprovechan de las 

debilidades institucionales y de otro tipo de los Estados con fines económicos ilícitos, burlándose de la soberanía 

nacional al operar a través de fronteras internacionales, enfrentando una jurisdicción nacional contra otra, y usando 

la violencia para regular los mercados negros globales. 
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Tendo isto em vista, no decorrer deste capítulo será abordada a teoria do sistema-mundo 

moderno de forma ampla. Espera-se, ao fim, analisar como estas premissas teóricas contribuem 

na busca por sentido ao fenômeno do crime organizado transnacional na periferia do sistema. 

 

2.2 TEORIA DO SISTEMA-MUNDO 

 

A premissa teórica do sistema-mundo está centrada nas relações entre sistemas sociais 

e estrutura, na qual esferas políticas e econômicas são percebidas como estreitamente 

conectadas. Para Arienti e Filomeno (2007, p. 103), os sistemas sociais “[...] são complexos por 

consistir em múltiplas estruturas: cada um deles representa uma rede integrada de processos 

econômicos, políticos e culturais, que, de um lado, têm dinâmica própria e potencial de 

diferenciação e, de outro, relações entre processos e estruturas que os mantêm unidos”. 

Nesse sentido, segundo Immanuel Wallerstein (1974a, p. 337, tradução nossa6), 

 

Um sistema mundo é um sistema social, um sistema que possui limites, estruturas, 

grupos associados, regras de legitimação e coerência. A sua vida é feita das forças em 

conflito que o mantém unido por tensão e o dilaceram na medida em que cada um dos 

grupos procura eternamente remodelá-lo a seu proveito. Tem as características de um 

organismo, na medida que tem um tempo de vida durante o qual suas características 

mudam em alguns aspectos e permanecem estáveis noutros. 

 

Conectados a uma economia-mundo capitalista, estes sistemas sociais são estruturados, 

na medida em que conquistam novos espaços no sistema internacional, em um sistema-mundo 

moderno. Osório (2010, p. 3) compreende essa evolução do sistema-mundo como “uma 

economia-mundo capitalista que foi ganhando contornos mundiais com uma superestrutura 

política formada por Estados nacionais independentes e extremamente competitivos, na 

constante busca pela acumulação de capital”. 

A partir deste embasamento, nas próximas seções serão abordadas as principais 

premissas teóricas do sistema-mundo. Posteriormente, se buscará compreender como estes 

conceitos agregam na análise do Crime Organizado Transnacional proposta neste trabalho.   

 

 

 
6 No original: A world-system is a social system, one that has boundaries, structures, member groups, rules of 

legitimation, and coherence. Its life is made up of the conflicting forces which hold it together by tension and tear 

it apart as each group seeks eternally to remold it to its advantate. It has the characteristics of an organism, in that 

is has a lifespan over which its characteristics change in some respects and remain stable in others. 
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2.2.1 Braudel e as Esferas da Economia 

 

 Ao analisar de atividades econômicas de sua época, Fernand Braudel (1995) estabeleceu 

a relação entre homens, atos e mentalidades a partir de três camadas da economia, situadas em 

uma dinâmica de sobreposição. Localizada em uma posição intermediária, está a “economia de 

mercado”. Cecílio (2012) a apresenta como toda atividade produtiva que está norteada pela 

troca, atuando em espaços da vida econômica regidos pela lei da oferta e da procura, com um 

mecanismo de operação previsível e regular. Nesta esfera as mercadorias são definidas pelo que 

Marx chama de valor de troca. Isto é, a quantidade de um produto X que equivale a uma 

quantidade de produto Y – e cujo valor final depende da quantidade de trabalho embutida na 

mercadoria, bem como da variação da oferta e da demanda destes e de outros produtos. Segundo 

Marx (2008, p. 52), “o valor de troca aparece primeiramente como uma relação quantitativa na 

qual os valores de uso são permutáveis”. 

Encontrando-se em um nível abaixo da economia de mercado, há uma camada 

denominada por Braudel (1995) como “civilização material”. “São atividades elementares, em 

geral encerradas há muito no tempo e no espaço, rotinas de produção voltadas para o 

autoconsumo [...]” (CECÍLIO, 2012, p. 15). Nesta dimensão prevalece o que Marx (2008, p. 

52) chama de valor de uso da mercadoria, que decorre das propriedades particulares do objeto. 

Exemplo: o diamante “serve como valor de uso, estético ou mecânico, sobre o colo de uma 

dama ou na mão do lapidário”. O mesmo vale para vidro, papel, trigo ou outro produto tomado 

de forma individual: há uma quantidade limitada de necessidades que cada um deles pode 

atender. Porém, estes adquirem valor de troca quando surge uma relação de paridade entre si. 

Por exemplo: cinco quilos de trigo que podem ser trocados por duas caixas de papel ou “o valor 

de troca de um palácio pode expressar-se em um número determinado de caixas de betume” 

(MARX, 2008, p. 53). 

A terceira camada identificada por Braudel se situa acima das demais, comportando-se 

de forma inacessível para a maioria e operada por meios de acesso controlado. Desse modo, 

Braudel (2005) contrasta a economia de mercado, transparente e lógica, com este limite superior 

e opaco, reino natural das grandes concentrações, dos monopólios, o espaço do contra-mercado. 

Como neste nível superior as forças de mercado são controladas, seus agentes podem desfrutar 

de lucros extraordinários, muito maiores do que os lucros normais que a economia de mercado 

pode oferecer. Como destaca Cecílio (2012) o ponto-chave para criação destes espaços é o 

poder. Poder político, poder da informação exclusiva, poder de uma moeda forte, poder da 

abundância de crédito, ou seja, algum desnível, alguma desigualdade de condições que permita 
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que a lógica de mercado seja curvada para o benefício de uma minoria. Esta terceira camada 

superior é, pois, denominada por Braudel (1985), como o próprio capitalismo. 

 

Na esfera capitalista, a concorrência é contornada através de instrumentos econômicos, 

quando é possível impor o monopólio pelas próprias forças de mercado, e não 

econômicos (o monopólio legal, o privilégio, a coerção militar, a diplomacia), 

colocados normalmente, pelo Estado, à disposição do capitalista. (ARIENTI e 

Filomeno, 2007, p. 116). 

 

Immanuel Wallerstein (1974) corrobora com as concepções braudelianas ao não 

restringir este sistema apenas ao âmbito econômico, de um comércio livre e justo. O capitalismo 

foi capaz de fortalecer-se porque a economia-mundo continha dentro de seus limites não um, 

mas múltiplos sistemas políticos. Esses sistemas, por sua vez, constantemente absorvem perdas 

econômicas e assim os ganhos se restringem às mãos privadas (WALLERSTEIN, 1974). 

Desse modo, ao considerar poder algo inerente ao modelo econômico capitalista, o autor 

realça a existência de fatores econômicos que operam em uma dinâmica maior do que qualquer 

entidade política pudesse controlar totalmente. Essa característica do sistema fornece uma 

grande margem de manobra aos capitalistas e torna possível a expansão econômica do sistema 

mundial, apesar de distribuição desigual de seus resultados (MARTINS, 2015).  

 

2.2.2 Wallerstein e a Divisão de Trabalho 

 

A partir da teoria do sistema-mundo, Wallerstein propõe o conceito de divisão do 

trabalho à dinâmica de processos e estrutura. Como afirmam Arienti e Filomeno (2006, p. 103), 

esta divisão do trabalho “[...] no capitalismo, ultrapassa barreiras locais dadas pelas estruturas 

culturais e barreiras nacionais dadas pelas estruturas políticas”. Este conceito organiza o 

sistema-mundo moderno em uma estrutura hierárquica, dividida entre centro, semiperiferia e 

periferia. 

Ao se identificar a divisão internacional do trabalho como vetor estruturante do sistema-

mundo moderno, é possível compreender como ela configura a economia-mundo em diferentes 

zonas de atuação. De acordo com Wallerstein (1974, p. 162, tradução nossa7), 

 

[...] A economia mundial capitalista foi construída sobre uma divisão mundial do 

trabalho na qual várias zonas dessa economia (que denominamos centro, semiperiferia 

 
7 No original: [...] the capitalist world-economy was built on a worldwide division of labor in which various zones 

of this economy (that which we have termed the core, the semiperiphery, and the periphery) were assigned specific 

economic roles, developed different class structures, used consequently different modes of labor control, and 

profited unequally from the working of the system 
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e periferia) receberam papéis econômicos específicos, desenvolveram diferentes classes 

de trabalho, usando consequentemente diferentes formas de controle laboral, e lucrando 

de maneira desigual com o funcionamento do sistema. 

 

Dessa forma, percebe-se que esta divisão funcional e geográfica do trabalho causa uma 

dinâmica assimétrica das relações entre Estados do centro, semiperiferia e periferia. Ao 

desempenharem um papel determinado na ordem produtiva, “[...] os países centrais ocupam-se 

da produção de alto valor agregado, os periféricos fabricam bens de baixo valor e fornecem 

commodities e matérias-primas para a produção de alto valor dos países centrais e, por fim, os 

países da semiperiferia, ora comportam-se como centro para a periferia, ora como periferia para 

os Estados centrais, tendo um papel intermediário”. (MARTINS, 2015, p. 96). 

Portanto, Osório (2010) identifica, a partir desta divisão sistêmica, uma situação de 

tensão econômica e militar constante entre os Estados vinculados nesta economia-mundo 

capitalista. Tal tensão seria ocasionada pela disputa constante do privilégio de explorar as áreas 

periféricas e permitindo que certas entidades desempenham um papel intermediário 

especializado como potências semiperiféricas. 

Potências semiperiféricas, no que tange as zonas geográficas de produção mundial, 

funcionam como intermediários entre o centro e a periferia, ora desempenhando funções de 

centro orgânico, ora funções típicas do plano periférico. Como explanam Arienti e Filomeno 

(2006, p. 108), 

 

A relação centro-periferia não é dicotômica; expressa, sim, um processo contínuo de 

atividades em elos da cadeia de mercadorias, que, conforme os mecanismos 

econômicos e políticos disponíveis, são capazes de absorver (ou de transferir) valor 

das (ou para) atividades dos demais elos. Regiões que participam das cadeias mundiais 

de mercadorias podem ter, simultânea e paralelamente, atividades centrais e 

periféricas, ou atividades que absorvem valor de atividades periféricas, de um lado, e 

transferem valor para atividades centrais, de outro. 

 

A má distribuição do capital acumulado e humano provocada por esta estrutura impõe 

uma tendência de retroalimentação deste sistema-mundo moderno. Martins (2015, p. 99) indica 

as consequências deste processo ao afirmar que esta distribuição “[...] contribui para a 

manutenção de um centro (com predominância de capital acumulado e de alta capacitação da 

força de trabalho) e de regiões periféricas (onde predomina a baixa poupança, por conseguinte, 

baixos investimentos e baixa qualificação da força de trabalho, e com Estados débeis com baixo 

nível de autonomia)”.  

Partindo deste ponto, se buscará abordar como essa distinção entre atividades de centro 

orgânico e atividades de periferia resultam no surgimento de cadeias de mercadorias que 
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transpassam as fronteiras dos Estados. A dinâmica entre centro e periferia, uma vez mais, 

manifesta-se na disposição e ordenamento destes processos. 

 

2.2.3 Cadeias de mercadoria e periferia 

 

A relação entre centro e periferia, ao modelar-se pela divisão do trabalho através das 

regiões da economia-mundo capitalista, provoca o desenvolvimento de cadeias mercantis. 

Arienti e Filomeno (2007) reiteram que estas cadeias são geralmente relacionadas a uma rede 

de comércio que engloba várias regiões, perpassando fronteiras de territórios de Estados 

nacionais. 

São, assim, cadeias produtivas e comerciais que englobam desde a extração de suas 

matérias-primas, normalmente feita nas regiões periféricas, até sua transformação em produtos 

de alto valor agregado, geralmente realizada no centro da economia-mundo. “Essa divisão do 

trabalho entre regiões é manipulada pelos Estados nacionais mais fortes, de modo a garantir aos 

seus capitalistas locais o controle sobre as etapas dos processos produtivo e comercial que 

proporcionam a maior absorção do excedente gerado em uma cadeia mercantil” (Arienti e 

Filomeno, 2007, p. 107). Desse modo, a distribuição desigual de vantagens econômicas, como 

diferenças tecnológicas e comerciais, é determinante para a distribuição do excedente gerado 

em uma cadeia mercantil. 

De forma paralela, é possível perceber como as cadeias de mercadorias ilegais, embora 

afetadas por vetores diferentes, seguem a mesma lógica que as cadeias de mercadorias legais 

na busca por cenários mais receptivos e de fácil acesso. Neste sentido, a produção e/ou extração 

de mercadorias ilegais se adequa às regiões onde há menor presença estatal. 

Como observam Cepik e Borba (2012, p. 381), 

 

[...] a internacionalização recente do crime é acompanhada por uma transferência dos 

principais clusters criminosos para os países do sul global, isto é, países da periferia ou 

semiperiferia do sistema. Assim, percebe-se um movimento de mercadorias e serviços 

no sentido sul-norte e uma transferência dos pólos de organização no sentido norte-sul, 

substituindo espaços na Europa e nos Estados Unidos por regiões como a África 

Ocidental, a Ásia Central e a América Central. 

 

Nesse sentido, nota-se como há um vínculo entre o interesse financeiro do crime 

organizado e sua afinidade a estabelecer-se em cenários de baixa presença estatal. Cepik e 

Borba (2012, p. 381) apontam que “as atividades fim do crime orbitam as regiões mais ricas, 
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mas suas cadeias logísticas alojam-se onde quer que as organizações se sintam protegidas da 

espada da lei”. 

         Estes espaços, onde a presença do crime organizado está mais concentrada, por sua vez 

convergem com as zonas periféricas e semiperiféricas apontadas por Wallerstein em sua 

proposta teórica da divisão do trabalho. Cepik e Borba (2012, p. 382) afirmam que “a 

internacionalização das organizações criminosas baseadas em mercados dinâmicos fez com que 

elas mantivessem sua penetração nos principais polos consumidores do norte e, para tal, 

concentrassem suas operações em países com controles policiais e judiciários menos firmes.”  

Desse modo, nota-se como o setor produtivo e/ou de extração de mercados difusos tende 

a ocupar os vácuos de poder em Estados menos estruturados, situação comum a semiperiferia 

e periferia do sistema-mundo. Nesse sentido, o controle dessas cadeias de mercadorias ilegais 

e o estabelecimento de monopólios refletem o funcionamento da terceira camada identificada 

por Braudel (1985), na qual se manifestam as forças do mercado, a coerção militar e a busca 

por poder e privilégios econômicos. 

 

2.2.4 Monopólio de mercados ilegais 

 

A condição de monopólio em algum segmento da cadeia de mercadorias, seja ela legal 

ou ilegal, é um modo tradicional de obter uma proporção mais larga do valor. Para Schumpeter 

(1982), o monopólio pode ocorrer em função de alguma vantagem tecnológica ou 

organizacional ou graças a restrições politicamente forçadas à concorrência. Sendo assim, 

Arienti e Filomeno (2007, p. 109) entendem que “os capitalistas utilizam o mercado para fazer 

a circulação de mercadorias, mas evitam que o mesmo os levem a uma concorrência e a uma 

troca pelo valor correspondente ao gerado exclusivamente pela sua participação produtiva na 

cadeia mercantil”. 

Retomando o que foi exposto sobre as esferas da economia propostas por Braudel, é 

possível compreender como situações de monopólio são intrínsecas ao funcionamento da 

economia-mundo ao permearem a camada superior do contra-mercado. Nesse sentido, como 

conclui Cecílio (2012, p. 60) “o desenvolvimento e a acumulação vêm justamente de uma força 

‘externa’ a este jogo previsível [economia de mercado], que o rompe e amplia seu espaço”. Para 

tanto, Arrighi (1996, p. 25) afirma que “para desvendar os segredos do capitalismo histórico, é 

preciso entender não apenas o que se passa na esfera ruidosa e transparente da ‘economia de 

mercado’, mas também no ‘domicílio oculto’, onde o dono do dinheiro, isto é, o capitalista, se 

encontra com o dono do poder político”.  
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Ao compartilhar de interesses análogos ao de empresas capitalistas, o da busca pelos 

maximização dos lucros nesta economia-mundo, grupos criminosos transnacionais podem ser 

entendidos como tal. Na medida em que buscam o monopólio de mercados ilegais, utilizam-se 

de formas de poder – coercitivo ou consensual – paralelas à presença do Estado-nação. Por fim, 

cabe a consideração de Allum y Gilmour (2012, p. 9, tradução nossa8), 

 

[…] a abordagem da escolha racional econômica (...) sustenta que o crime 

organizado e as máfias são uma empresa econômica específica, uma indústria que 

produz, promove e vende propriedades privadas (...). Essa abordagem se concentra 

exclusivamente no papel dessas organizações como fornecedoras de proteção (e, 

outras palavras, extorsão).  

 

Tal como a ação de Estados enquanto agentes capitalistas, atores privados, dentre eles o 

crime organizado, também compartilham da mesma lógica ao atuar nessas brechas econômicas 

abertas no sistema. O monopólio de mercados ilegais, garantido pela utilização da força paralela 

ao Estado, garante a aquisição de lucros extraordinários (ALLUM e GILMOUR, 2012). 

Brussi (2012, p. 171) analisa o desenvolvimento de mercados ilegais a partir de três 

constatações: eles surgem como inovações ético-empresariais, a princípio fortemente 

questionadas por seus contemporâneos; envolvem as periferias do sistema-mundo como partes 

fundamentais do processo; e transformam-se em práticas correntes, amplamente reconhecidas 

e largamente difundidas. Nesse sentido, é possível perceber como o advento da globalização 

abriu caminho para o surgimento e fortalecimento de organizações criminosas que passam a 

atuar como empresas capitalistas na medida em que transcendem fronteiras nacionais e 

estabelecem o controle de cadeias de mercadorias ilegais para a maximização de seus lucros 

(BRUSSI, 2012). 

A análise do COT e seus fins lucrativos levou Naylor (2003) a distinguir a atuação de 

ganho ilícito a partir de três classificações: predatórias; de mercado; comercial. As predatórias 

são baseadas somente no lucro com fraudes financeiras, enquanto as de mercado seguem a 

lógica da economia de mercado, isto é, a demanda por bens e serviços ilícitos. O ganho 

comercial, por sua vez, consiste na distribuição de produtos falsificados ou no comércio de 

produtos legais sem taxação tributária. De forma complementar, Ziegler (2003) constata a 

essência capitalista da criminalidade organizada em razão de seu comportamento clandestino 

na busca pela maximização do lucro. Tal postura se reflete no cartelização ideal de suas 

 
8 No original: enfoque de la elección racional económica (...) sostiene que el crimen organizado y las mafias son 

una empresa económica específica, una industria que produce, promueve y vende propiedad privada (...). Este 

enfoque se centra exclusivamente en el rol de estas organizaciones como proveedoras de protección (en otras 

palabras, la extorsión). 
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atividades na medida em que os cartéis realizam uma “dominação monopolística” em benefício 

próprio.  

 

2.3 HEGEMONIA DO CRIME 

 

A compreensão de uma organização criminosa enquanto uma empresa capitalista que 

busca o monopólio de mercados ilegais requer o entendimento de poder na medida em que seu 

emprego é presente, se não intrínseco, às suas atividades. Distintos autores abordam os 

conceitos de forças coercitiva e consensual, normalmente de forma centralizada no Estado-

nação e o desempenho de suas funções estruturantes, tendo uma forte ligação com o 

entendimento de hegemonia. 

Em sua elaboração teórica sobre hegemonia, Gramsci (1971, p. 169:190) considerou o 

pensamento maquiavélico de O Príncipe sobre a associação necessária entre consentimento e 

coerção para o entendimento de poder. Robert Cox (2007) entende as colaborações conceituais 

de Gramsci sobre hegemonia como uma relação de dominação e subordinação entre Estado e 

sociedade. Tal dinâmica, estabelecida por meio do consentimento, conta com a presença latente 

da coerção. Assim, como constata Cox (2007, p. 105) em seu ensaio sobre Gramsci, 

 

Enquanto o aspecto consensual do poder está em primeiro plano, a hegemonia 

prevalece. Já a coerção está sempre latente, mas só é aplicada em casos marginais, 

anômalos. A hegemonia é suficiente para garantir o comportamento submisso da 

maioria das pessoas durante a maior parte do tempo.  

 

Coerção e consenso são, pois, compreendidos por Gramsci a partir de um nexo 

indissociável, que se encontra intimamente relacionado com a compreensão do Estado e da 

sociedade civil, de modo que a dimensão consensual é própria à sociedade, enquanto o 

momento coercitivo é identificado no âmbito estatal (COX, 2007).  

Diante disso, como seria possível associar o conceito de hegemonia ao mundo do crime? 

A visão hegemônica de Gramsci foi formulada a partir de um cenário histórico de disputas entre 

classes sociais pelo alcance da posição hegemônica e unificação do Estado-nação. Como 

apontado neste trabalho anteriormente, o Crime Organizado Transnacional atua nas brechas 

econômicas abertas no sistema no sentido de garantir a aquisição de lucros extraordinários. O 

objetivo fim do COT, ao empregar poder de forma paralela à presença do Estado, é o alcance 

do monopólio de mercados ilegais, não a ascensão hegemônica em disputa com Estados 

nacionais.  
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Dessa forma, é cabível aqui o esforço de analisar como o crime organizado aplica meios 

semelhantes ao Estado para o controle destes mercados ilícitos, uma vez estando situado no 

âmbito da sociedade civil. De acordo com Cepik e Borba (2012, p. 378), 

 

[...] o critério da funcionalidade considera as redes de corrupção, coação e cooptação 

como parte constituinte, e não subproduto, da ação das organizações criminosas, assim 

como justifica que tais organizações não obedeçam a um padrão regular de estruturação 

interna, de agressividade, de internacionalização ou de associação com o Estado, mas 

sim que adaptem seus distintos recursos extra econômicos às contingências do mercado 

em que atuam e aos constrangimentos impostos pelas forças de segurança ou por 

organizações rivais. 

 

         Em vista disso, observa-se como a atuação do crime organizado transnacional provoca 

uma disputa com o Estado pela capacidade do uso coercitivo nos países em que opera. Como 

aponta Schultze-Kraft (2014, p. 37, tradução nossa9), 

 

A “coerção legal”, no sentido weberiano, não é exercida por um único agente - o Estado 

- que reivindica se ele não retém o “monopólio do uso legítimo da força”. Ao contrário, 

vários executores estatais e não estatais, incluídas as organizações criminosas, 

participam da formação de oligopólios de coerção e violência, que operam tanto no 

âmbito central/nacional e local/subnacional, mas podem tomar diferentes formas e 

poder estar integradas por diferentes tipos de atores sociais e políticos. 

 

Sendo assim, a “coerção ilegal” empregada por grupos criminosos transnacionais 

corresponde a um papel elementar no controle de monopólios comerciais. Como afirmam Cepik 

e Borba (2012, p. 379) “O desenvolvimento da atividade criminosa irresistivelmente constrói 

interfaces entre o lícito e o ilícito, combinando as capacidades de corromper, coagir e seduzir 

(fraude, força e fidelidade) para ampliar a rede social do crime organizado para além do grupo 

de indivíduos diretamente engajados em suas atividades finalísticas”.  

A relação observada entre as forças de coerção e consenso é determinante para a 

sobrevivência do COT na medida em que operam em uma dinâmica de retroalimentação. Como 

concluí Mejías (2015, p. 72, tradução nossa10) “A violência não é somente uma forma de 

conseguir proteção e ingressos, mas também um meio de manifestar o poder acumulado”.  

 

Não se pode deixar de analisar a estrutura das organizações criminosas e sua relação 

com a comunidade, onde estes grupos possuem uma estrutura empresarial, possuindo 

 
9 No original: La “coerción legal” en un sentido weberiano no es ejercida por un solo agente – el Estado – que 

reclama si en realidad no retiene el ‘monopolio del uso legítimo de la fuerza’. Por el contrario, una variedad de 

ejecutores estatales y no estatales, incluidas las organizaciones criminales, participan en la formación de 

oligopolios de la coerción y violencia, que operan tanto en el ámbito central/nacional y local/subnacional, pero 

pueden tomar diferentes formas y pueden estar integrados por diferentes tipos de actores sociales y políticos. 
10 No original: No obstante, la violencia no solo es una forma de lograr protección e ingresos, sino también un 

medio para poner de manifiesto el poder acumulado. 
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na base soldados que realizam diversas atividades gerenciadas por integrantes de média 

importância. E como consequência, ganham simpatia da comunidade em que atuam e 

facilitam o recrutamento de seus integrantes, realizam ampla oferta de prestações 

sociais, aproveitando-se da omissão do aparelho do Estado. (SANTOS, 2010, p. 15). 

Ao se aplicar esta perspectiva na América Latina, observa-se como o COT aproveita-se 

de uma estrutura social de desigualdade, a qual se manifesta como violência estrutural para 

parte da população, e da mesma maneira reproduz essa violência. Desse modo,  

 

O crime organizado transnacional encontra [...] uma massa de jovens desempregados, 

em sua maioria vivendo em regiões periféricas e num alto grau de pobreza, sendo 

constantemente vítimas de preconceito das elites da sociedade. Esse contexto acontece 

dentro de um marco definido, em que as tensões da sociedade reproduzem uma 

violência estrutural histórica permeada pela violência cultural de elites contra negros, 

indígenas, pardos e outras minorias”. (FERREIRA, 2017, p. 41). 

 

Nesse sentido, conforme o crime organizado ocupa espaços em centros urbanos 

periféricas e bairros pobres, ele constrói relações de “territorialização” com a comunidade 

presente. Essas relações definem novas dinâmicas de poder entre agentes privados, como as 

organizações criminosas, e a sociedade civil marginalizada de forma paralela ao Estado 

nacional. Para Misse (1999, p. 308) “Se por um lado essa “territorialização” reforça estereótipos 

e estigmatiza importantes segmentos sociais do espaço urbano, por outro passa a constituir 

efetivamente novas redes de sociabilidade, que emergem das relações de poder que demarcam 

esses territórios”.  Ainda segundo o autor, essa relação entre crime e comunidade provoca um 

redimensionamento político e uma reconfiguração das formas de sociabilidade e das relações 

de poder. 

Seguindo esta linha de debate, Zaluar (2000) aborda o que chama de “processo 

identitário” entre comunidade e ator criminoso e como essa relação pode resultar em uma 

espécie de aquisição de prestígio por parte da organização criminosa. Enquanto vista como um 

“ator interno” protetor, ou seja, garantidor da ordem e segurança em uma localidade periférica 

violenta de baixa presença estatal, grupos criminosos são capazes de conquistar este prestígio 

social.  

Há, entretanto, uma ambiguidade identificada por Zaluar nesta relação na medida em 

que a própria força coercitiva imposta pelo crime organizado provoca a manutenção de um 

ambiente de risco nestas localidades periféricas. Isto é, o poder exercido pelas organizações em 

determinadas regiões causa, de forma contínua, um sentimento de medo e respeito pela 

comunidade civil. A ser observado em Zaluar (2000, p. 166), 

 

Muitos dos seus métodos se assemelham ao Estado moderno: seu poder está baseado, 

em última instância, no poder de fogo de suas armas e, com base nisto, às vezes cobram 
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pedágio em pontes, taxas de proteção dos comerciantes, etc. Mas não gozam da 

legitimidade do Estado e, se ganham a aceitação dos moradores locais como protetores 

e justiçadores, suas relações com estes trazem a marca da ambivalência. Tanto mais 

quando alguns deles abusam de técnicas repressivas aprendidas na sua experiência 

como membro das classes subalternas diante do aparelho repressivo do Estado e 

acabam empregando meios violentos para manter seu poder. 

 

Esta dinâmica entre crime-comunidade pode ser compreendida como presente em um 

ambiente no qual o crime organizado pode oferecer o único meio de sobrevivência e, assim, 

adquirir legitimidade ou inserção social (MIRAGLIA, OCHOA e BRISCOE, 2012). 

 
Isso pode ser especialmente o caso em áreas rurais remotas ou em áreas urbanas muito 

marginalizadas, onde há pouca presença do governo. Áreas rurais pobres, onde culturas 

ou mercadorias ilegais estão entre as poucas alternativas lucrativas disponíveis para 

agricultores e trabalhadores, podem tender a apoiar atividades criminosas ou atores 

armados locais que operam no COT. (MIRAGLIA, OCHOA e BRISCOE, 2012, p.14, 

tradução nossa11). 

 

Williams e Godson (2002) apontam que as relações entre organizações criminosas e o 

meio social são determinados por três vetores: o político, o qual identifica o desenvolvimento 

do crime organizado como resultado de um Estado fraco, que não consegue impor a lei e a 

ordem, e no baixo grau de representatividade institucional de políticas públicas adotadas; o 

econômico, razão entre demanda de mercado por bens e serviços ilícitos e o nível de controle 

que as organizações são capazes de exercer para garantir o fornecimento de tais bens de forma 

racional; e o social, o qual considera a base cultural para o desenvolvimento do crime 

organizado, incorpora a ideia das redes de criminosos como integrantes do sistema social, sendo 

fundamental a existência de vínculos entre os participantes. 

Sendo assim, hegemonia do crime é aqui percebida como a conquista do Crime 

Organizado Transnacional de monopólios de mercados ilegais sustentada pelo emprego das 

forças de coerção e o alcance de consenso. Nesse sentido, confere-se a existência de um poder 

paralelo aos Estados nacionais na medida em que o COT atua nas lacunas de poder entre dois 

ou mais Estados. As capacidades de coerção e consenso são essenciais na busca pelo monopólio 

que, por sua vez, sustenta financeiramente o fortalecimento dessas forças, em uma dinâmica de 

retroalimentação. Embora ofereça resistência aos Estados nacionais para a garantia de sua 

sobrevivência, organizações criminosas transnacionais buscam a coexistência com o Estado 

 
11 No original: This may be especially the case in remote rural areas or very marginalised urban ones where there 

is scant government presence. Poor rural areas where illegal crops or commodities are among the few profit-

making alternatives available to farmers and workers may tend to support criminal activity, or local armed actors 

operating in TOC. 
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nacional, não sua subjugação, dado que seus objetivos estão atrelados à maximização de seus 

lucros em mercados difusos.  

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do referencial teórico apresentado, este capítulo buscou analisar como o 

surgimento e a atuação do Crime Organizado Transnacional podem ser analisados a partir das 

premissas teóricas do sistema-mundo. Tal atuação é observada nos meios de imposição da 

força, em sua utilização da fraude e pela conquista de fidelidade e prestígio em regiões 

periféricas do sistema. Graças a estes mecanismos, organizações criminosas transnacionais são 

capazes de distorcer as leis do mercado e, assim, controlar monopólios garantidores de lucros 

extraordinários. 

A busca pelo controle de mercados ilegais repercute na existência de um poder paralelo 

aos Estados nacionais, adepto aos espaços onde há fragilidade estatal para sua sobrevivência e 

desenvolvimento. Nestes espaços, organizações criminosas transnacionais empenham-se pela 

maximização de seus lucros e alcance de uma posição hegemônica no mundo do crime. 

 Como apontado anteriormente, foi identificado que a internacionalização do crime 

organizado no atendimento de mercados dinâmicos fez com que elas mantivessem sua 

penetração nos principais polos consumidores do norte global e concentrassem suas operações 

em países com controles policiais e judiciários menos firmes (CEPIK e BORBA, 2012). Logo, 

a exploração destas lacunas de poder tende a ser mais frequente em Estados do sul global, onde 

o crime organizado transnacional cria e fortalece relações com as comunidades periféricas e 

marginalizadas.  
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3. MUNDO DO CRIME E PERIFERIA 

 

 Este segundo capítulo tem por objetivo investigar a conjuntura do mundo do crime na 

periferia do sistema-mundo de modo a identificar as condições que levaram ao surgimento e 

ascensão do Primeiro Comando da Capital no Brasil e no continente sul-americano. Desse 

modo, em um primeiro momento serão apresentadas as características que situam o mundo do 

crime na economia mundial, identificando sua presença na região periférica do sistema. A seção 

seguinte buscará discorrer sobre trajetória do crime na América Latina, desde os processos de 

combate às organizações criminosas até a introdução do Brasil nesta economia ilícita. Assim, 

em um terceiro momento será apresentado como o crime se configurou em território brasileiro 

antes do advento das grandes facções criminosas. Por fim, a última seção abordará os fatores 

que levaram ao surgimento do Primeiro Comando da Capital no sistema penitenciário de São 

Paulo. 

 

3.1 O MUNDO DO CRIME 

 

A presença do COT em regiões periféricas do sistema-mundo reflete a dinâmica prevista 

pelas cadeias de mercadorias ilegais, na qual atividades de produção e extração, as quais exigem 

maior presença de uma força coercitiva e provedora de segurança, estabelecem-se em Estados 

com atuação governamental fraca. Na América Latina, organizações criminosas transnacionais 

se beneficiam dessa situação para atender a demanda por produtos e serviços ilícitos e, nesse 

sentido, desenvolvem-se conforme integram o sistema social onde estão estabelecidas 

(WILLIAMS e GODSON, 2002). 

 

Em todos os grandes centros urbanos dos países da América Latina (cite-se os exemplos 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Assunção, La Paz e Santiago do Chile) há 

favelas e palafitas em que polícia não entra ou, quando entra, já está em franca 

desvantagem ante os delinquentes bem armados. [...] Há favelas e palafitas onde os 

moradores vêm abandonando suas casas, expulsos delas pelo medo, pelo terror e pela 

desproteção absoluta a que estão expostos. Há favelas e palafitas onde o tráfico de 

drogas prende, julga e executa. (OLIVEIRA, E. 2003. p. 36).  

 

A atividade do crime organizado transnacional na região pode ser observada nos altos 

índices de violência que ele reproduz, seja pela sua atuação ou na tentativa de combate por parte 
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dos Estados. Segundo o Instituto Igarapé12 (2018), a região América Latina e Caribe é a mais 

violenta do planeta, com 39% dos homicídios, enquanto a taxa de roubo é o triplo da média e 

concentra 41 das 50 metrópoles mais perigosas. De acordo com um relatório do BID, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, realizado em conjunto com o Instituto Igarapé do Brasil, 

com apenas 9% da população mundial a região é a única do mundo onde a principal causa 

externa de morte é o homicídio, com 52% dos falecimentos. Do total de homicídios registrados 

em todo planeta, 37% foram contabilizados na América Latina.  

É possível traçar uma relação entre as localidades com altos índices de violência com 

os Estados nos quais o COT estabelece suas rotas comerciais ilícitas, desde sua produção e 

transporte. Santana (1999) discorre sobre como o narcotráfico encontra condições logísticas e 

financeiras estratégicas na região, cujo os grandes mercados consumidores situam-se na Europa 

e América do Norte, 

 

O Brasil se converteu em uma rota privilegiada no trânsito de drogas ilegais de países 

produtores como Bolívia, Colômbia e Peru a nações consumidoras do mundo 

desenvolvido. Dessa maneira, vários países da América Latina foram inseridos (tanto 

pela produção como pelo tráfico de drogas) em pontos estratégicos do narcotráfico 

internacional. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental, ao serem os principais 

mercados de drogas ilegais e ao contarem com uma maior capacidade econômica e de 

acesso ao consumo de narcóticos e estupefacientes, fizeram do narcotráfico latino-

americano e periférico uma indústria altamente rentável. (SANTANA, 1999, p. 101). 

 

Como pode ser analisado na Figura 1, pesquisa elaborada pela AFP13 com dados 

disponíveis da UNODC, a região amazônica e o corredor do Caribe correspondem às áreas de 

maior incidência de homicídios no mundo. Por homicídio, a UNODC (2010) entende 

assassinatos deliberados sem a inclusão de suicídios ou mortes ocorridas em guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

 Instituto Igarapé é uma Instituição sem fins lucrativos, independente e apartidária com sede no Rio de Janeiro. 

Think tank dedicado a integração das agendas de segurança, clima e desenvolvimento. Acesso em 18 de abril de 

2020, disponível em: https://igarape.org.br/america-latina-e-regiao-mais-violenta-do-planeta-com-39-dos-

homicidios/ 
13

 AFP, Agence France-Presse, é uma agência de notícias situada em Paris. Acesso em 18 de abril de 2020. 

Disponível em: https://factual.afp.com/no-ni-la-oms-ni-la-onu-utilizan-la-expresion-epidemia-de-homicidios 
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Figura 2. Taxa de homicídios no mundo entre os anos de 2013 e 2016. 

 

 

 

Fonte: UNODC, elaborado por AFP (2017).  

 

 Estas localidades representam as principais rotas de escoamento e trânsito da droga 

produzida tradicionalmente na Colômbia, Peru e Bolívia. Nesse sentido, observa-se como 

narcotráfico cruza o interior brasileiro e utiliza-se dos portos marítimos como importantes 

canais de contrabando para o outro lado do atlântico (RODRIGUES e ESTEVES, 2018, p. 11).  

 Em relatório emitido pelo Instituto Igarapé, Carvalho (2014, p. 5) apresenta como, 

devido à sua localização estratégica entre a América do Norte e Europa Ocidental, muitos países 

da América Latina e do Caribe são afetados negativamente pelo trânsito de drogas ilícitas. De 

acordo com a maior parte das estimativas disponíveis, mais de 90% de toda a cocaína 

consumida nos EUA vem da Colômbia e é transportada através da América Central e do 

México. Ademais, as atividades antinarcóticos na Colômbia, América Central e México 

resultaram em uma expansão das rotas de tráfico pelos países vizinhos, aumentando a corrupção 

e, possivelmente, exacerbando a violência nas várias sub-regiões.  

 De acordo com a Figura 2, percebe-se que os maiores destinos do tráfico da cocaína são: 

Estados Unidos e Europa Ocidental, principalmente Holanda e Espanha. Por sua vez, os 

principais países de trânsito são: México, Venezuela, países do corredor caribenho e da África 

Ocidental. O Brasil, de forma distinta, apresenta-se tanto como um dos principais destinos, 

quanto um dos principais países de trânsito.  
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Figura 3. Principais rotas de tráfico de cocaína de acordo com apreensões relatadas entre 2013 

e 2017.   

 

 

 

Fonte: UNODC (2019) 

 

Em seu estudo sobre a globalização do narcotráfico, Santana (1999) reafirma como a 

América Latina e outras regiões periféricas postam-se de maneira destacada na divisão 

internacional de cultivos e produtos ligados ao tráfico de drogas ilegais. Esses países são 

grandes fornecedores de drogas para os mercados das nações desenvolvidas. Assim sendo, 

salienta-se a afirmação de Cepik e Borba (2012) abordada previamente de que: a 

internacionalização do crime organizado é resultado da transferência dos principais grupos 

criminosos para países da periferia e semiperiferia do sistema. Tal transferência é acompanhada 

da movimentação de cadeias de mercadorias e serviços ilegais no sentido sul-norte.  

 Durante o séc. XX, mais especificamente no último quarto de século, o combate a estes 

fluxos de mercadorias ilegais por parte dos países de centro, principalmente os Estados Unidos, 

seria conhecido como a “guerra às drogas”. Uma sucessão de medidas e acordos bilaterais e 

multilaterais seriam formulados na tentativa de impedir a distribuição de narcóticos vindos da 

América Latina. “Os EUA definiram o problema das drogas como sendo de origem externa, a 

ser combatido mediante interdição nos países produtores e nas rotas de trânsito. Sucessivas 

administrações julgaram menos oneroso, em termos políticos, combater a oferta externa do que 

a demanda doméstica”. (SILVA, L. 2013, p.118). 
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 A partir disso, pretende-se compreender como viria a se desenrolar a guerra às drogas 

na América Latina, bem como o impacto dessas medidas na atividade do crime organizado 

transnacional. Desse modo, busca-se traçar os fatores que levariam a evolução de grupos 

criminosos na região periférica e a incidência de grandes organizações de alcances 

internacionais.  

 

3.2 GUERRA ÀS DROGAS E COT NA AMÉRICA LATINA 

 

 A compreensão das políticas norte-americanas de combate ao tráfico de drogas na 

América Latina é fundamental para o entendimento do crime organizado na região, desde suas 

manifestações como grupos ativos mais internamente, vulgo gangues, maras e pandillas, até 

grandes agrupamentos como cartéis e facções criminosas, detentoras de dinâmicas próprias de 

organização e projeção internacional. O que esses grupos compartilham entre si é, como 

previsto por Willians e Godson (2002), uma conexão aos sistemas sociais nos quais se 

manifestam e integram.  

 Portanto, as relações internacionais entre centro, como mercado consumidor, e periferia, 

como área de produção e trânsito, pode ser também observada nos fenômenos que a entrada da 

droga em sociedades reconhecidas tradicionalmente como desenvolvidas provoca. Santana 

(1999, p. 104) argumenta que,  

 

Paralelamente a essa hegemonia norte-americana e na lógica da guerra contra as drogas, 

considera-se nos círculos de poder dos Estados Unidos que ligado ao fluxo de drogas 

proveniente do exterior está um outro elemento que também solapa o puritanismo 

anglo-saxão: a entrada nos Estados Unidos de milhares de imigrantes ilegais 

(indocumentados) procedentes da América Latina e de outras regiões periféricas do 

mundo. Nessa tendência, associam-se drogas e imigrantes ilegais como duas ameaças 

que enfrenta o mundo ocidental frente à periferia. Respondendo a esse cenário, na 

tentativa de conter drogas e imigrantes ilegais, os passos parecem encurtar o caminho 

para uma situação de conflito.  

 

O agrupamento de imigrantes latinos indocumentados em bairros periféricos e 

marginalizados nos Estados Unidos resultou na aparição das primeiras gangues, nas quais os 

integrantes eram conectados principalmente por fatores étnicos. “Embora as maras ou pandillas 

sejam conhecidas por seus atos sangrentos na América Central, poucas pessoas sabem que 

nasceram na década de 1950 no sul da Califórnia. Sua ‘razão de ser’ envolveu a proteção de 
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imigrantes hispânicos, principalmente mexicanos, dos membros de outras gangues étnicas, 

principalmente afro-americanos e asiáticos” (NAPOLEONI, 2008, p. 218, tradução nossa14). 

O ambiente de hostilidade e violência em bairros periféricos estadunidenses reforçou o 

processo de identificação entre os imigrantes e as maras na medida em que estes grupos 

criminosos se encarregaram de prover proteção contra gangues de etnias distintas. Como 

apontado por Misse (1999) e Zaluar (2000), essa relação entre comunidade e crime reflete as 

dinâmicas de territorialização presentes na atividade do crime organizado transnacional de 

forma geral. Como segue Napoleoni (2018, p. 218, tradução nossa15), 

 

Refugiados de El Salvador acabaram vivendo em bairros pobres entre mexicanos, 

asiáticos e afro-americanos no 13º distrito da Califórnia, que deu nome a M 13. Aqui, 

eles foram banidos de todos, incluindo gangues mexicanas locais, predominantemente 

M 18. Assim, Mara Salvatrucha, que significa “gangue de salvadorenhos espertos nas 

ruas”, nasceu para proteger imigrantes salvadorenhos de seus novos vizinhos.  

 

Nesse sentido, estes agrupamentos criminosos no interior de um Estado desenvolvido 

passam a serem vistos como uma ameaça externa à segurança nacional. A partir dessa ótica, 

estabelece-se um caminho para se acabar politicamente com as drogas: dirigir e organizar o 

combate contra elas e os narcotraficantes. Segundo Santana (1999, p. 104), “[...] a luta contra o 

narcotráfico não teria fronteiras e requereria um posto de comando central controlado pela 

potência hegemônica. Economicamente, pretende-se que a política norte-americana reduza a 

disponibilidade de drogas, controlando a oferta, e, finalmente, erradicando o consumo”. 

Em estudo sobre a questão das drogas nas Relações Internacionais, Silva L (2013) 

destaca o efeito negativo que as políticas americanas de atuação externa gerou, principalmente, 

nos setores de produção e comércio de narcóticos. Segundo a autora, estas medidas na década 

de 1980 levariam também ao retorno do cultivo em massa de cannabis no México.  

 

Ao desmantelar a indústria colombiana de cannabis, (a interdição norte-americana) 

levou à sua substituição pela da cocaína, muito mais lucrativa em face do status 

glamoroso recém-adquirido e cujos carregamentos eram menos volumosos e fáceis de 

ocultar. Repetia-se aqui o mesmo padrão verificado décadas antes, de substituição do 

ópio cru pela heroína. (SILVA L, 2013, p. 129). 

 

 
14

 No original: Though maras, or pandillas, are known for their bloody deeds in Central America, few people know 

that they hatched in the 1950s in Southern California. Their raison d’être then involved protecting Hispanic 

immigrants, mostly Mexicans, from the members of other ethnic gangs, primarily African Americans and Asians. 
15

 No original: Refugees from El Salvador ended up living in poor neighborhoods among Mexicans, Asians, and 

Afro-Americans in the Thirteenth District of California, which gave M 13 its name. Here, they became ostracized 

by everybody, including local Mexican gangs, predominantly M 18. Thus, Mara Salvatrucha, which means “gang 

of street-smart Salvadorans,” was born to protect Salvadoran immigrants from their new neighbors. 
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Grandes ofensivas contra o narcotráfico e ações conjuntas entre os Estados Unidos e governos 

latino americanos marcariam a década de 1980. Entre elas, destacam-se operações com o 

objetivo de apreensão de drogas, prisão, deportação e destruição de laboratórios de refino 

(SILVA L, 2013; WERNER, 2009). Essas ofensivas alcançariam os laboratórios de produção 

e derrubariam lideranças de grandes chefes de cartéis, afetando a logística de distribuição da 

droga e os esquemas de organização dos grupos criminosos. Seguidas de processos de 

reestruturação por parte do crime organizado, Kenney (2003, p. 190:191) relata sobre como as 

operações causariam a disseminação do comando entre vários grupos criminosos menores que 

assumiram a liderança do narcotráfico, com a consequente modificação de forma de atuação, 

ampliação das suas estruturas e criação de um sistema de redes de relacionamento através de 

cadeias difusas destinadas ao narcotráfico. Nesse sentido, conclui Werner (2009, p. 109) que, 

 

[...] a mudança no perfil do crime organizado transnacional ocorreu, justamente, no 

auge das ações norte-americanas na guerra contra as drogas. Os cartéis abandonaram 

sua forma de organização clássica de comando hierárquico e passaram a adotar um 

modelo baseado nas redes difusas de atuação econômica, com o objetivo de dificultar 

as investigações e garantir a integridade dos seus líderes. 

 

Na década de 1990, políticas de repatriação de imigrantes nos Estados Unidos também 

resultariam no fortalecimento de grupos criminosos com capacidades de atuação cada vez 

maiores. Napoleoni (2018) explora de que forma a deportação de imigrantes, relacionados ou 

não ao tráfico de drogas, alimentaria o crime organizado com “novos soldados” na América 

Latina, 

 

O êxodo de cidades dos Estados Unidos para a América Central forneceu uma poderosa 

fonte de mão-de-obra para os traficantes de Medellín, Cali e Tijuana, que procuraram 

espalhar suas asas no advento da globalização [...] ficou claro que a rede social das 

maras completava a nova atividade criminosa transnacional dos cartéis. Logo, os maras 

assumiriam todos os empregos sujos dos traficantes, incluindo assassinato por 

encomenda. (NAPOLEONI, p. 219, tradução nossa16) 

 

Desse modo, é possível perceber, entre os resultados da guerra às drogas americana, a 

dispersão das organizações e sua concentração na periferia. As atividades do COT não são 

neutralizadas, mas sim perpetuadas para regiões onde podem aproveitar-se de menor presença 

estatal. Segundo Leal (2012, p. 16) “A existência do mercado ilícito de drogas, enquanto um 

 
16 No original: The exodus to Central America from United States cities [...] provided a powerful source of 

manpower for the drug lords of Medellin, Cali, and Tijuana, who sought to spread their wings on the wake of 

globalization. [...] it became apparent that the social network of the maras complemented the new transnational 

criminal activity of the cartels. Soon the maras took over all the drug lords’ dirty jobs, including contract killing. 
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caminho de rápida ascensão social, impele parte da população das periferias urbanas a nele 

buscar uma solução para seus problemas materiais”.  

Sendo assim, observa-se como até o final do séc. XX o crime organizado transnacional 

foi capaz de adaptar-se às medidas de combate dos Estados Unidos e suas operações ao lado de 

países latino americanos. A guerra às drogas resultou não apenas na dispersão de cartéis em 

agrupamentos diversificados, mas também na sofisticação dos meios de atuação e transporte de 

narcóticos para os mercados consumidores. O êxito parcial da luta contra os cartéis causou o 

alastramento de uma multiplicidade de organizações menores que preencheram o vazio deixado 

pelos grandes cartéis e passaram a adotar um perfil mais discreto (CHEPESIUK, 1999, p. 27).  

Como observado no capítulo 1, junto à sua dispersão em uma rede cada vez mais 

complexa de relações entre grupos e transporte de produtos ilícitos, o COT encontra na 

globalização oportunidades ainda mais favoráveis para a difusão de mercados ilegais e meios 

de garantir segurança a estas redes. Como aponta Werner (2009, p. 101) “A globalização 

influenciou na adoção das novas formas de cooperação e estruturação do crime organizado 

transnacional através das redes fluidas, uma vez que o modelo da hierarquia formal não mais 

atendia a realidade imposta a partir dos anos 90”. 

A disseminação do COT de suas formatações “tradicionais” e sua consequente 

sofisticação estratégica e tecnológica abriria caminho para que grupos criminosos em regiões 

vizinhas ingressassem nas redes difusas de comercialização de narcóticos (WERNER, 2009; 

ZABYELINA, 2009). Partindo desta compreensão, o trabalho aprofundará o estudo para o 

cenário brasileiro. Nesse sentido, busca-se investigar a evolução do crime transnacional no país 

e as condicionantes que levariam ao surgimento de um dos maiores atores não-estatais violentos 

na América Latina, o Primeiro Comando da Capital.  

 

3.3 BRASIL E O MUNDO DO CRIME 

 

O Brasil, como pôde ser observado na seção 3.1 deste capítulo, desempenha uma dupla 

função no narcotráfico, servindo tanto como país trânsito da droga produzida na região andina, 

como de mercado consumidor. O crescente consumo de cocaína nas últimas décadas do séc. 

XX em grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, é observado por Misse 

(1999) em direta relação à expansão deste mercado nacional e ao aumento da violência e 

criminalidade no país. Bruno Manso e Camila Dias (2018, p. 9) apresentam o modo pelo qual 

os narcotraficantes nacionais buscaram aproveitar-se deste crescente mercado consumidor, 
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[...] os atacadistas, que se articulavam nas fronteiras para trazer a droga do Paraguai, da 

Bolívia, do Peru e da Colômbia e distribuir no Brasil ou enviar ao exterior; e os 

varejistas, que vendiam a droga nas ruas de seus estados. A tarefa dos atacadistas sempre 

exigiu sangue-frio e jogo de cintura para desenrolar os obstáculos que apareciam no 

caminho, desde quando a droga deixa os confins de uma fazenda no Paraguai, no caso 

da maconha, ou na cordilheira dos Andes, no caso da cocaína.  

 

Em vista disso, Adorno e Salla (2007) também relacionam a emergência e a 

disseminação da criminalidade organizada às zonas de acelerado crescimento populacional e 

ao surgimento de megacidades. Estas localidades apresentam-se como cenário de segregação 

social e espacial, abrindo caminho para o aparecimento de novos padrões de pobreza e formas 

de desigualdade social. Desse modo, observa-se como, além de um importante centro de 

consumo, o Brasil se apresenta para o crime organizado como um provedor de mão-de-obra de 

fácil cooptação.  

 

O tráfico de drogas necessita de um mercado consumidor em emergência, à busca de 

novas experiências sociais, e que disponha de meios suficientes para aquisição regular 

de drogas. Para funcionar, esse mercado requer o concurso de cidadãos empobrecidos, 

sem trabalho ou sem perspectiva de futuro definido, para, como trabalhadores 

assalariados, exercer controle da distribuição de drogas, do ponto-de-venda, da 

circulação de dinheiro, das dívidas contraídas quer por consumidores quer por pequenos 

vendedores. (ADORNO e SALLA, 2007, p. 13).  

 

Logo, segundo os autores, o ingresso do narcotráfico nas atividades de grupos 

criminosos nacionais tornaria o mundo do crime brasileiro mais violento. “[...] A criminalidade 

organizada se disseminou pela sociedade alcançando atividades econômicas muito além dos 

tradicionais crimes contra o patrimônio, aumentando as taxas de homicídios, sobretudo entre 

adolescentes e jovens adultos, e desorganizando modos de vida social e padrões de 

sociabilidade”. (ADORNO e SALLA, 2007, p. 10). 

 Este mundo do crime nacional, a princípio, fora marcado pela presença de pequenos e 

microtraficantes que posicionavam pontos de vendas em seus bairros, fornecidos de fontes 

atacadistas. Como colocam Manso e Dias (2018, p. 10), “criaram assim uma rede de 

distribuição varejista em que grupos pequenos ou mesmo indivíduos competiam numa 

sangrenta luta por poder e mercado, sendo mortos pelos rivais, pela polícia, por grupos de 

extermínio ou mesmo em desavenças banais”.  

O crescimento nos níveis da criminalidade organizada no Brasil é refletido no aumento 

desgovernado da população carcerária. Segundo dados apresentados em relatório do Infopen17 

 
17

 Infopen é o sistema de informações estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional, órgão pertencente ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen 
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(2016), em 1990 o número de pessoas privadas da liberdade no Brasil era de 90.000. No ano de 

2000, este número passa para 232.800 mil pessoas, o que representa um aumento de 258%. 

Entre as unidades federativas da nação, o relatório também apresenta São Paulo, historicamente, 

como o estado com a maior população carcerária.  

 Dos complexos penitenciários paulistas, destaca-se nesse cenário a Casa de Detenção 

Professor Flamínio Fávero. Também conhecida como Carandiru, o presídio seria palco de um 

dos incidentes de maior repercussão na história do Brasil. “Em 1992, um episódio daria início 

a processos que tiveram importantes consequências no universo prisional paulista. Uma 

intervenção policial com o propósito de dar fim à rebelião instaurada no Pavilhão 9 resultou na 

morte de 111 detentos, no que ficara conhecido como ‘Massacre do Carandiru’” (BIONDI, 

2009, p. 45).  

Uma vez os fatos tendo sido levados e apreciados pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, a Comissão concluiu que o Caso 11.29118 caracteriza um massacre no qual 

o Estado brasileiro violou os direitos à vida e à integridade pessoal e que, em suas sequelas, 

também foram violados os direitos ao devido processo e à proteção judicial (artigos 4, 5, 8 e 

25), em conexão com o artigo 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos.  

Após o “Massacre” e a desativação do presídio em 2002, o sistema prisional brasileiro 

seria marcado pela transferência da população carcerária para o interior do Estado. De acordo 

com Biondi (2009, p. 47) “A desativação do Carandiru pode ser considerada um acontecimento 

que, longe de marcar o fim desses três processos – crescimento da população carcerária, 

transferência desta população para prisões construídas longe dos grandes centros e surgimento 

do PCC (Primeiro Comando da Capital) –, reúne-os em um ponto de congruência”.  

Desse modo, entende-se que o surgimento do PCC está conectado a esta série de 

transformações no sistema carcerário brasileiro na década de 1990. Karina Biondi (2009) ainda 

identifica a transferência da população carcerária para prisões no interior do estado de São Paulo 

como definidora de um cenário no qual o grupo pudesse se desenvolver de maneira discreta, 

 

Por mais que o número de presos aumentasse, eles não estavam mais sob os olhos da 

população paulistana. A mudança das prisões, das regiões centrais para as periféricas, 

e, em seguida, para as cidades mais longínquas do interior paulista, também fez do PCC 

um fenômeno distante. (BIONDI, 2009, p. 47). 

 

 
18 Caso 11.291 do Relatório no 34/00 (Carandiru) publicado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

OEA. Disponível em: https://cidh.oas.org/annualrep/99port/Brasil11291.htm#* 
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 A relação entre o “Massacre” e o nascimento do Comando em um sentido mais direto 

foi confirmada pelo próprio grupo em um comunicado no final de 2006. Em depoimento à CPI 

do Tráfico de Armas, um de seus líderes declarou: “Tudo começou e nasceu no cárcere após 

1992, com o fato mais bárbaro, cruel e covarde, um massacre contra os presos, a morte de ‘111’ 

presos no Carandiru, SP, por policiais militares, a mando do governo e segurança pública de 

SP”. (BIONDI, 2009). Na seção seguinte, será observada a origem da organização e o modo no 

qual o grupo consolida sua formação por meio do sistema carcerário de São Paulo.  

 

3.4 A ORIGEM DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL 

 

Embora existam distintas versões que especifiquem data e circunstâncias para o 

nascimento do PCC, o que elas compartilham entre si é o efeito imediato que o grupo provocou 

no meio carcerário por sua visão inovadora sobre organização e respeito entre presidiários. Em 

uma espécie de primeiro estatuto redigido por um de seus fundadores, estava expressa a 

intenção de se organizarem para tentar evitar os maus tratos que diziam sofrer no sistema 

penitenciário e, ao mesmo tempo, regular as relações entre os presos, para que os maus tratos 

não partissem deles próprios. A orientação era a de que tinham de se unir para então reivindicar 

o que consideravam um tratamento digno no sistema carcerário (BIONDI, 2009, p. 49).  

Dessa forma, o surgimento do PCC passaria a ser visto pelos presidiários de São Paulo 

como o fim de um tempo no qual imperava uma guerra de todos contra todos, onde a ordem 

vigente era “cada um por si” e “o mais forte vence”. Como discorrem Bruno Manso e Camila 

Dias (2018, p. 10-11), 

 

O PCC trazia um discurso inovador. Os paulistas diziam que seus crimes eram 

praticados em nome dos “oprimidos pelo sistema” e não em defesa dos próprios 

interesses [...]. Eles assumiam a existência de um mundo do crime e da ilegalidade, 

tanto nas prisões como nas periferias, conhecidas como “quebradas”. Com o PCC, o 

crime passaria a se organizar em torno de uma ideologia: os ganhos da organização 

beneficiariam os criminosos em geral. De acordo com essa nova filosofia, em vez de se 

autodestruírem, os criminosos deveriam encontrar formas de se organizar para 

sobreviver ao sistema e aumentar o lucro.  

 

Apoiado pelos valores que este discurso carregava, o grupo conquistou prestígio no 

sistema penitenciário e aproximou-se das redes de distribuição de narcóticos no interior do país. 

Nesse sentido, o PCC ingressaria no atacado de drogas e entraria em contato com os seus centros 

de produção através de ações articuladas a partir de presídios paulistas (MANSO e DIAS, 2018) 
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Uma nova tecnologia tornaria possível essa tarefa, inviável poucos anos antes: o 

telefone celular. Agora os presos podiam se comunicar com detentos de outros presídios 

e com aliados do lado de fora das penitenciárias. Nesse movimento, as prisões se 

tornaram um espaço de articulação dos profissionais do tráfico, a partir de uma rede 

que nunca esteve tão interconectada. O ingresso do PCC no atacado e suas novas formas 

de gestão criminal deram início a uma pequena revolução na forma de distribuir drogas 

no Brasil.  (MANSO e DIAS, 2018, p.10). 

 

 A premissa ética do PCC, de respeito e organização entre presidiários, seria fundamental 

para o alcance de um novo modelo no mercado do narcotráfico. Segundo Manso e Dias (2018, 

p. 11), “Pular intermediários e chegar diretamente aos fornecedores da maconha e da pasta-base 

de cocaína era uma tarefa estratégica para alcançar esse objetivo. É como se a mão de obra mais 

barata, aqueles que matam e morrem às pencas nas prisões e nas periferias brasileiras, 

compreendesse que, com um pouco de organização, podia assumir as rédeas.” Percebe-se assim 

que, sustentada pelo capital do tráfico, seria construída uma dinâmica interna em defesa do 

interesse de seus filiados. 

Em consequência disso, o Primeiro Comando promoveria uma conexão entre redes de 

varejistas em diferentes estados, criando um mercado nacional de drogas. Nesse processo, os 

presídios teriam uma importante posição estratégica conforme se apresentavam como uma base 

de planejamento até então ignorada pelo Estado.  “A proposta do PCC, que envolvia uma 

mudança na ética dentro das prisões, era sedutora, motivo pelo qual rapidamente conquistou 

adesões dentro e fora das prisões. Apesar do sucesso no meio carcerário, a invisibilidade do 

PCC era também decorrente da postura do Poder Público diante do PCC. Sua primeira reação 

foi ocultá-lo, negar sua existência”. (BIONDI, 2009, p. 50). 

Ao aproveitar-se da negligência do Estado sobre suas atividades, o Primeiro Comando 

espalharia seu comando pelo interior paulista atuando como um órgão regulador dentro dos 

presídios. Como apontam Dias C. e Salla (2013, p. 399, tradução nossa19), 

 

Ao estender seu controle sobre quase todo o sistema penitenciário de São Paulo a partir 

da segunda metade da década de 1990, o PCC passou a controlar as atividades ilegais 

realizadas dentro e, posteriormente, fora da prisão. [...] Simultaneamente, o PCC se 

impôs como tribunal regulador das relações sociais dentro da prisão. Ele exerceu o 

papel de árbitro e tomou decisões nas mais diversas formas de conflitos sociais, além 

de participar direta ou indiretamente da administração das unidades prisionais.  

 

 
19 No original: By extending its control over almost the entire São Paulo prison system from the second half of the 

1990s, the PCC began to control the illegal activities performed inside and later outside the prison. [...] 

Simultaneously, the PCC imposed itself as a regulatory court of the social relations inside the prison It exercised 

the role of arbitrator and made decisions in the most diverse forms of social conflicts, as well as participating 

directly or indirectly in the management of the prison units.  
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O PCC, por meio do perfil moderador e da alta influência conquistada no interior dos 

presídios, fomentaria uma sucessão de eventos nestas localidades durante os últimos anos do 

século XX. Camila Dias e Fernando Salla20 (2013) relacionam a atuação do grupo ao aumento 

díspar no número de rebeliões, assassinatos e operações de resgate de prisioneiros, o que 

sinaliza a capacidade de planejamento sofisticado e o uso de armaria pesada. “O número de 

fugas em massa também aumentou, o que demonstra não apenas a capacidade de planejamento 

do PCC, mas também seu potencial de corrupção. Isso foi possível graças aos lucros do 

narcotráfico e outros crimes praticados por membros da organização, como sequestros e 

assaltos a bancos”. (DIAS e SALLA, 2013, p. 400, tradução nossa21). 

O estado de São Paulo solicitaria uma investigação no sistema penitenciário apenas em 

1999. Além dos sucessivos atos de desordem, Biondi (2009) aponta a pressão midiática e o 

alarme na opinião pública como importantes determinantes na mudança de postura do governo. 

No entanto, a falta de preparo do Estado brasileiro e sua postura displicente para lidar com a 

situação acarretaria, além da não resolução do problema, em sua ampliação. De acordo com a 

autora, “[...] (o governo) decidiu transferir suas lideranças para prisões de outros Estados. Se o 

plano era enfraquecer o Comando, o resultado foi o inverso: as transferências possibilitaram a 

expansão do PCC para outros Estados e a aliança com outras facções, especialmente com o 

Comando Vermelho, do Rio de Janeiro”. (Biondi, p. 50-51).  

Desse modo, conclui-se que o despreparo do Estado brasileiro ao atuar no controle do 

crime, observado na superlotação do sistema carcerário e precarização das condições desses 

ambientes, abriu caminho para o fortalecimento da nova ética proposta pelo PCC. Assim, no 

estado de São Paulo, o Comando foi capaz de ascender neste sistema e aproveitar-se desta 

situação por meio de uma proposta de união e cooperação entre a população encarcerada.   

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este capítulo buscou investigar as condições que determinaram a atual conjuntura do 

mundo do crime na América Latina. Desse modo, ao enforcar-se nessa região periférica do 

sistema, foram analisados os fatores que explicam a constituição do Primeiro Comando da 

Capital no Brasil. 

 
20 Os dados utilizados no estudo de Camila Dias e Fernando Salla foram baseados em uma pesquisa de material 

de imprensa produzida em colaboração com Alex Martire, do Núcleo de Estudos de Violência (NEV-USP) 
21 No original: The number of spectacular mass breakouts also grew, which demonstrated not only the planning 

capability of the PCC but also its corruptive potential. This was made possible by the profits from drug trafficking 

and other crimes carried out by members of the organization, such as kidnappings and bank robberies.  
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Sendo assim, observou-se como guerra às drogas dos Estados Unidos na região 

provocou a dispersão das organizações criminosas tradicionais do narcotráfico, incentivando o 

surgimento de novos agrupamentos que buscaram ocupar as lacunas abertas no mundo do 

crime. Junto a isso, o crescimento do mercado consumidor brasileiro da cocaína alterou o papel 

do Brasil nessa economia ilícita, passando de país trânsito da droga para país de destino. Assim, 

no último quarto do séc XX, o Brasil testemunhou um aumento nos níveis de violência e 

criminalidade organizada na medida em que organizações nacionais surgiam com o objetivo de 

atender a estas oportunidades no mercado consumidor interno.  

O despreparo do Estado brasileiro ao atuar no controle do crime pôde ser observado na 

superlotação do sistema carcerário e precarização das condições desses ambientes. Por fim, no 

estado de São Paulo, o PCC foi capaz de ascender neste sistema e aproveitar-se desta situação 

por meio de uma proposta de união e cooperação entre a população encarcerada.   
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4. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL 

 

O último capítulo tem por objetivo analisar o Primeiro Comando da Capital no intuito 

de verificar se há a conquista de uma posição hegemônica no mundo do crime da América do 

Sul. Nesse sentido, serão retomados os conceitos apresentados no primeiro capítulo de modo a 

investigar de que maneira o crime organizado transnacional brasileiro atua região e se é possível 

conferir uma postura hegemônica à organização paulista. 

 Para este fim, o capítulo será dividido em três seções temporais que retratam momentos 

distintos no comportamento e atuação do PCC. Assim, espera-se observar a evolução histórica 

da organização. São os períodos: (i) Constituição e Conquista Territorial, entre os anos de 1993 

e 2001; (ii) Evolução e Imposição da Dominância, entre os anos de 2001 e 2006; (iii) 

Manutenção da Dominância e Expansão Internacional, de 2006 até 2016. Esta forma de 

disposição apoia-se no modelo apresentado por Camila N. Dias e Fernando Salla (2013) em 

estudo sobre o grupo, contendo algumas alterações quanto a foco de análise e limitação 

temporal.  

A partir desta determinação temporal, será observada a evolução do PCC e nos seus 

meios de imposição da força e conquista de fidelidade e prestígio. Logo, será analisado se estes 

mecanismos são capazes de criar condições de monopólio para a facção, no sentido de garantir 

a maximização dos lucros. Dessa maneira, serão examinadas três variáveis de análise: (i) 

Consenso; (ii) Coerção; e (iii), Monopólio de mercados ilegais. Estes três fatores serão 

conferidos a partir de parâmetros de ocorrência pela qual são conquistados - ou empregados, 

no caso da coerção física- como pode ser observado na Tabela 1.  
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Tabela 1. Esquema de verificação das variáveis nos três períodos analisados. 

 

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Coerção física 

 

- - - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Fonte: Autor. 

 

Para fins de análise, os valores serão compreendidos como: 0, representa a inexistência 

da variável; 0,5 consiste na existência, porém não absoluta da variável; 1 representa existência 

absoluta da variável. Por fim, a verificação da condição de existência plena em cada variável 

tornará possível a conclusão de que o Primeiro Comando da Capital alcançou uma posição 

hegemônica no mundo do crime da região. 

 

4.1 PERÍODO I: CONSTITUIÇÃO E CONQUISTA TERRITORIAL (90’S - 2001) 

 

 A primeira fase de atividade do Primeiro Comando da Capital é marcada pelo 

estabelecimento e expansão do grupo no sistema carcerário no interior de São Paulo. Após sua 

formação em 1993, este processo de crescimento se deu principalmente pela transferência dos 

líderes fundadores para outros presídios do estado pelo governo. Esse deslocamento 

possibilitou sua conexão com agrupamentos criminosos já existentes e propagação de suas 

reivindicações por melhores condições de cárcere (BIONDI, 2009; DIAS e SALLA, 2013). 

 Camila Dias e Fernando Salla (2013, p. 400) relacionam o surgimento do grupo com o 

aumento das rebeliões em presídios de São Paulo. Em 1990 e 1991, o número de rebeliões fora 

de 11 e 14 eventos, respectivamente. A partir de 1993, esse número cresceu para 56 casos, 

atingindo a marca de 95 rebeliões no ano de 1997. Além dos casos de revolta carcerária, os 

últimos anos do século XX também seriam marcados pelo aumento no número de fugas de 

prisões e de homicídios, o que para Dias e Salla (2013) dão indícios do princípio de um ganho 

financeiro proveniente da inserção do PCC no mercado ilegal de drogas. 
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A partir dos últimos anos deste período, tem-se o início da utilização de telefones 

celulares pelos integrantes da facção criminosa. Tal sofisticação tecnológica se mostraria 

crucial para a conexão do grupo com o meio externo e o desenvolvimento de suas atividades. 

Como apontado por Manso e Dias (2017, p. 16) “com os celulares, as prisões – chamadas pelos 

presos ironicamente de faculdades – viraram espécies de escritórios do crime, de onde passaram 

a ser articuladas as principais estratégias para gestão do lado de dentro e para a articulação e 

ampliação da rede do lado de fora”. 

O PCC chamaria a atenção da imprensa em 1995 quando, a partir de então, se 

aumentaria a pressão midiática até 1999, ano em que o estado de São Paulo demandaria a 

primeira investigação em seu sistema carcerário. A negligência estatal para com o PCC é 

compreendida como um fator político-administrativo que, direta ou indiretamente, contribuiu 

para o “período de germinação” do grupo, no qual fora possível sua evolução e ganho de 

influência em múltiplas penitenciárias (BIONDI, 2009). 

 

4.1.1 Consenso: construção de um normativo simbólico 

 

 O desenvolvimento de uma análise aplicada sobre por quais meios o consenso, enquanto 

poder, foi conquistado pelo PCC impõe a compreensão prévia acerca da população na qual ele 

é empregado. Como apresentado anteriormente, o crime organizado tende a criar e fortalecer 

relações com comunidades periféricas e marginalizadas, residentes de localidades de baixa 

presença estatal. Como colocam Adorno e Salla,  

 

[...] no Brasil, a urdidura das relações de identidade de grupos criminosos está antes no 

próprio conteúdo da ação criminosa, na condição de criminoso encarcerado, e muito 

provavelmente na filiação social a que pertence a esmagadora maioria dos seus 

participantes, ou seja, aos estratos socioeconômicos onde são preferencialmente 

recrutados, nos territórios metropolitanos, aqueles que vivem nas fronteiras entre 

legalidade e ilegalismos. (ADORNO e SALLA, 2007, p. 14). 

 

Logo, percebe-se que o surgimento do Primeiro Comando da Capital e sua aspiração 

por mudanças no sistema carcerário encontra na população encarcerada um cenário oportuno 

para sua propagação. Durante o primeiro período de atividade do PCC, o consenso pode ser 

observado no impacto que o grupo provocou entre a população carcerária no estado de São 

Paulo. Como visto em Biondi (2009, p. 49) “Em uma espécie de primeiro estatuto redigido por 

um de seus fundadores, estava expressa a intenção de se organizarem para tentar evitar os maus 
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tratos que diziam sofrer no sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, regular as relações entre 

os presos, para que os maus tratos não partissem deles próprios”.  

Desse modo, a formulação de vontades coletivas e o início da cooptação de soldados foi 

alicerçada a partir destes pilares. Primeiro, a ideia de união entre uma população em privação 

da liberdade e vítima de um “agressor externo” - o Estado; e segundo, a possibilidade de 

organização desta mesma população até então desconexa, na qual os próprios indivíduos se 

comportam como ameaças uns aos outros.  

 

Portanto, a imagem de uma irmandade, construída a partir de uma experiência comum 

de privação, sofrimento, opressão e injustiça entre os irmãos, é representada pelo ritual 

do batismo e pela leitura do estatuto que recorda fatos marcantes na história dos abusos 

cometidos pelos autoridades do sistema penitenciário de São Paulo, como o massacre 

de Carandiru e a constante tortura no anexo da Casa de Custódia de Taubaté. (DIAS C. 

e SALLA, 2013, p. 402). 

 

Em seu estatuto, o Primeiro Comando assume seu papel na qualidade de provedor de 

segurança e moderador deste modelo de autoproteção na medida em que discorre sobre 

lealdade, solidariedade e união na luta contra injustiças e a opressão (ADORNO e SALLA, 

2007). 

 

Em seu item 4, prega a contribuição daqueles que estejam em liberdade com os irmãos 

que estão dentro da prisão, por intermédio de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares 

e ação de resgate. Ao mesmo tempo, ameaça, com a condenação à morte sem perdão, 

aqueles que se encontram em liberdade “bem estruturados” e se esqueceram de 

contribuir com seus irmãos presos. Trata-se de uma organização impregnada de rígidos 

valores. Ao mesmo tempo que prega solidariedade e proclama luta contra as injustiças, 

prevê aplicação de pena de morte sem apelação ou julgamento. (ADORNO e SALLA, 

2007, p. 16). 

 

Assim, é possível observar como a construção de consenso pelo PCC é intrínseca ao 

emprego da coerção física, em uma dinâmica na qual destacam-se o medo e a submissão. Como 

indica Paixão (1987), a respeito da relação entre massa carcerária e lideranças da criminalidade 

organizada, “três parecem ser os elementos que explicam a sujeição dos presos a essas 

lideranças emergentes: o medo, o cálculo e a resignação”.  

Isto posto, Adorno e Salla (2007) apontam o cálculo entre vantagens e desvantagens 

presente no interior dos presídios. “Não raro, para muitos presos, as organizações criminosas, 

dentro e fora das prisões, são vistas e vividas como recurso de assistência material e de 

autoproteção contra as arbitrariedades policiais e mesmo contra os ataques de quadrilhas rivais” 

(ADORNO e SALLA, 2007, p.17). Em meio a este ambiente hostil, os benefícios atrelados à 
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associação com o PCC se mostravam como convenientes oportunidades de melhores condições 

no cumprimento da pena.  

 

As organizações criminais utilizam-se também do discurso moral – assim como a 

organização estatal – para convencer os indivíduos do valor do crime organizado, 

fazendo-os perceber sua face assistencialista, ou seja, o seu “lado bom”. Desta forma, 

torna o controle que exercem sob a população mais estável do que se o fizessem 

simplesmente através do domínio pela força. (LEAL e ALMEIDA, 2012, p. 12). 

 

Logo, percebe-se como a cooptação de soldados para o PCC esteve diretamente 

vinculada ao aporte externo providenciado pelo grupo. Nesse sentido, inspirados pelo modelo 

organizacional de sindicatos, adotaram medidas como a contribuição mensal dos membros. 

Dessa forma, o PCC forneceria assistência jurídica aos integrantes encarcerados e atrairia um 

número cada vez maior de membros (COUTINHO, 2019, p. 57). 

Ao analisar o crescimento no número de fugas e resgates entre 1996 e 2000 nas 

penitenciárias de São Paulo, Camila Dias (2011) relaciona o fenômeno com o período de 

expansão do PCC e sua conquista de territórios. Dos fatores que explicam esse aumento, além 

do uso da violência, conta-se “o imperativo de solidariedade e união, ideias largamente 

disseminadas entre a população carcerária, o que contribuiu para uma significativa ampliação 

na capacidade de planejamento, ação coletiva e sofisticação nas fugas e resgates”. (DIAS C, 

2011, p. 114). 

Seguindo este mesmo apontamento, destaca-se o aumento no número de resgates 

sugerem o transbordamento do PCC e sua influência para além dos presídios. A participação 

de terceiros em eventos de fuga é apontado por Dias como praticamente inexistente até o ano 

de 1994, tendo aumento constante deste número até o ano de 2001. Esse dado demonstra não 

apenas a evolução nas capacidades de articulação do PCC, como também indica o 

aprimoramento de suas formas de atuação. 

 

É significativo o momento em que aparecem e se tornam corriqueiros os resgates de 

presos, pelas características peculiares destas ações. A principal diferença entre a fuga 

e o resgate é que este a participação de terceiros que se encontram fora da unidade 

prisional, em articulação com os presos, alvos da ação planejada. A posse de pesados 

armamentos é também imprescindível para o êxito dessas ações de forma a se sobrepor 

às armas eventualmente usadas pelos custodiadores. (DIAS C, 2011, p. 114:115). 

 

Dessa maneira, a expansão das redes de influência do PCC para além dos presídios pode 

ser percebida como um indicativo do papel que o simbolismo pregado pelo grupo teve neste 

primeiro período de germinação. Para Dias (2011, p. 123), o aumento no número de operações 
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de alto risco, como resgates, não pode ser explicado apenas pelo retorno financeiro senão pelo 

o que aponta como, 

 

[...] a ação coletiva a partir da disseminação do ideário em torno da coesão, da união e 

da solidariedade entre a população carcerária, tendo no sofrimento e na injustiça 

poderosos elementos de identificação dos presos em torno de um nós, oposto àqueles 

que são vistos como os perpetradores dessas injustiças, o Estado, na figura dos seus 

braços repressores, as polícias e a administração prisional. (DIAS, C. 2011, p. 123). 

 

Nesse sentido, o simbolismo promovido pelo PCC de identificação social entre os 

presos como fator estruturante de poder é fundamental na medida em que poder pela força bruta 

e violência não se sustentam. Como compreende Balandier (1982), o poder estabelecido 

unicamente sobre a força tem sua uma existência constantemente ameaçada. Da mesma forma, 

o poder exposto debaixo da iluminação exclusiva da razão teria pouca credibilidade. Assim, 

poder não consegue manter-se unicamente pelo domínio brutal, e nem pela justificação racional. 

 

Logo o passado coletivo, elaborado em uma tradição, em costume é a origem da 

legitimação. É uma reserva de imagens, de símbolos, de modelos e de ação; permite 

empregar uma história idealizada, construída e reconstruída segundo as necessidades, 

a serviço do poder presente. Este gere e assegura seus privilégios colocando em cena 

uma herança. (BALANDIER, 1982, p. 7). 

 

Tendo isso em vista, Dias também discorre a respeito dos meios nos quais o discurso 

sustentado pelo PCC deu força às ações coletivas visando objetivos comuns e formando redes 

de solidariedade e ajuda mútua. Para a autora,  

 

Por meio de suas lideranças, o PCC foi capaz de disseminar ideias e ideais que 

acabaram por produzir uma espécie de consciência de classe, isto é, a percepção da 

situação social e histórica que enreda a todos aqueles que vivem a experiência do 

encarceramento, marcada por injustiças e formas variadas de opressão. A partir dessa 

consciência, e como parte dela, há a definição de objetivos comuns e de formas de 

alcançá-los que só se fazem possíveis com a superação das diferenças individuais e a 

associação na luta contínua e ininterrupta contra o Estado e a sociedade. (DIAS C, 2011, 

p.123). 

 

Portanto, como pôde ser observado, durante o período inicial a conquista de consenso 

se deu graças à formulação do ideário de união e irmandade proposto pelo PCC. Embora este 

consenso tenha um papel fundamental na projeção de poder do grupo, não é possível 

desvinculá-lo da presença constante de uma força coercitiva que impõe medo e atua como um 

vetor de ameaça. Assim, esta relação intrínseca entre aquisição de prestígio e imposição de 

meios coercitivos demonstra a insuficiência de um consenso coletivo pleno durante a fase 
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analisada, na medida em que há a necessidade constante do emprego ilegal da força física como 

assegurador de sua aplicação.  

 

Tabela 2. Esquema de variáveis atualizado com consenso analisado no primeiro período. 

 

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

- 

 

- 

Coerção física 

 

- - - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Fonte: Autor. 

 

4.1.2 Coerção: emprego exacerbado da força física 

 

 Durante o período inicial de atividade do PCC, o uso da força física esteve presente 

como uma ferramenta fundamental de projeção de poder. Tendo em vista a imposição de uma 

nova ordem de união e irmandade, a coerção física é percebida como a principal forma pela 

qual se buscava esse objetivo. O aumento expressivo no número de atos de insurgência 

apontados anteriormente, como rebeliões e operações de fuga no sistema carcerário de São 

Paulo, podem ser entendidos como formas de demonstração de poder por meio do emprego 

ilegal da força.  

 Além dos eventos de comoção coletiva organizados pelo grupo, a eliminação de 

indivíduos transgressores do normativo em imposição deveria ser realizada a fim de seu 

alcance. “O maior prejuízo trazido pela transgressão é a desordem ao corpo social, isto é, a 

possibilidade de generalização da infração ao código normativo. Tanto mais grave é a 

transgressão quanto maior a possibilidade de sua disseminação pelo grupo. Dessa forma, se o 

perigo é a desordem social, a função da execução é impedir a propagação dessa desordem” 

(DIAS, 2011, p. 170). 

 

As execuções de rivais ou de membros dos grupos acusados de transgredir as regras da 

organização podia se realizar de diferentes formas, dependendo do contexto. Em alguns 



50 

 

casos, era fundamental aguardar a oportunidade propícia para cometer o assassinato, 

que deveria ser efetivado rapidamente, de modo a evitar o flagrante. Nesses casos, a 

necessidade de praticidade e rapidez na execução eliminava o elemento simbólico. 

Porém, sempre que a ocasião era favorável, as execuções comandadas pelo PCC 

continham símbolos que marcavam e reforçavam o poder do grupo [...]. (DIAS C e 

SALLA, 2013, p. 402, tradução nossa22). 

 

 Dessa forma, percebe-se como o código normativo em imposição pelo PCC é retratado 

no simbolismo presente nos assassinatos cometidos. As punições delegadas pelo grupo tinham 

a função de expor uma conduta a ser reprimida e, assim, proibida de repetição. Como apresenta 

Dias (2011, p. 169),  

 

A decapitação era uma das marcas do PCC nas execuções dos rivais, especialmente 

quando se tratava de membros de outras organizações. No entanto, outras marcas 

simbólicas são registradas, como olhos arrancados (dos traidores), cadeado na boca 

(delatores), coração arrancado (inimigos). Quando se tratava de ex-membros que 

ocupavam postos mais altos na hierarquia do PCC, se a situação permitisse, o 

condenado poderia escolher a forma de ser assassinado: como coisa ou verme (a golpes 

de faca), ou como homem honrado, ocasião em que o chamado kit forca, composto de 

lençol e banco para que se encarregasse da própria execução. 

 

  Portanto, por meio da exposição do ato figurativo, implanta-se a ameaça. O corpo do 

transgressor funciona como gerador de medo aos demais, desestimulando a repetição do erro. 

Nesse sentido, segundo Adorno e Salla (2007, p. 16), “O medo está associado com a permanente 

ameaça de violência física. Venha de onde e de quem vier, a violência constitui código 

normativo de comportamento”. 

 A reação inicial do Estado a esta força crescente no interior de seu sistema carcerário 

foi a negação. Como aponta Coutinho (2019, p. 58, tradução nossa23) “O PCC, segundo o 

governador de São Paulo, era "uma ficção". A estratégia do governo para desmontar o PCC era 

negar sua existência e separar seus líderes, transferindo-os para prisões em outras cidades e 

estados”. Nesse sentido, o grupo encontraria meios de se beneficiar com estas medidas e 

passaria a conquistar novos territórios. Ademais, nos últimos anos deste primeiro período, o 

PCC incentivaria essa tomada de decisões tendo seus próprios objetivos em mente. 

 

 
22 No original: The executions of rivals or group members, accused of breaking the rules of the organization, were 

performed in different forms, depending on the context. In some cases, it was necessary to await the favorable 

opportunity to commit the murder, which had to be performed quickly, in avoid being caught. In these situations, 

the requirement of practicality and speed in the act of execution eliminated the symbolic element. Nevertheless, 

whenever the occasion was favorable, the executions ordered by the PCC were filled with symbols that marked 

and reinforced the power of the organization [...]. 
23 No original: The PCC, according to the governor of São Paulo, was “a fiction”. The government’s strategy to 

dismantle PCC was to deny its existence and separate its leaders by transferring them to prisons in other cities and 

states. 
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Eles (o PCC) representavam uma organização capaz de fornecer proteção além dos 

muros da prisão e das fronteiras do estado de São Paulo. Para reforçar essa dinâmica, o 

próprio PCC iniciou tumultos, provocando assim a reação do Estado enviando 

membros para outras prisões em todo o Brasil. (COUTINHO, 2019, p. 58, tradução 

nossa24). 

 

Sendo assim, as medidas de transferência de seus líderes para outros presídios e estados 

foi crucial para a expansão do PCC e viria a ser decisiva para o período seguinte em análise. 

Nas penitenciárias onde a facção já estava bem estabelecida, o monopólio ilegal da força física 

abriria caminho para uma nova forma de resolução de conflitos que também se perpetuaria para 

os períodos seguintes. Segundo Ruotti (2016, p. 19),  

 

Nessa nova modulação, observa-se um deslocamento na resolução de conflitos, não 

mais estabelecida de forma individualizada ou centrada em decisões pessoalizadas do 

PCC, mas instituída de modo coletivo. Assim, a resolução dos litígios passa a ser 

prerrogativa dos membros da organização por meio da instituição dos “debates” ou 

“tribunais do crime”  

 

Por fim, é possível concluir que, inicialmente, a imposição da força pelo Primeiro 

Comando se sustentou com base em dois aspectos: a justificação do uso da violência pelo 

ideário de união e revolução; e a negligência do estado de São Paulo em reconhecer o 

crescimento atípico de uma organização criminosa no interior de seu sistema carcerário. No 

entanto, a projeção desse poder, para além de seu caráter funcional, se deu graças ao simbolismo 

presente no ato de violência, exposto no corpo do inimigo da facção. Como conclui Dias (2011, 

p. 166),  

 

Ainda que as ideias e os ideais propagados pelo PCC em torno de noções de 

solidariedade e união como elementos necessários para a população carcerária fazer 

frente às injustiças e à opressão do Estado tivessem lastro na realidade prisional, [...] a 

violência física constituiu instrumento central na expansão do PCC nesta fase inicial, 

na qual o grupo passou a travar lutas ferozes nas disputas pelos territórios que pretendia 

dominar, conforme seus membros iam se expandindo para novas unidades prisionais. 

 

Logo, entende-se o papel central desempenhado pelo emprego da coerção física durante 

o período de constituição e conquista territorial do PCC. A partir desta lógica, enquanto variável 

de análise, é compreendida pelo presente trabalho como existente de forma plena, como 

apresentada na Tabela 3.  

 

 
24 No original: They represented an organization that was able to provide protection beyond the prison walls and 

São Paulo state borders. To reinforce this dynamic, PCC itself started riots, thereby provoking the state to react by 

sending members to other prisons throughout Brazil. 
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Tabela 3. Esquema de variáveis atualizado com coerção analisada no primeiro período. 

 

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

- 

 

- 

Coerção física 

 

1 - - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Fonte: Autor. 

 

4.1.3 Monopólio de mercados ilegais: participação inicial e busca por articulação de redes 

comerciais 

 

 A inserção do PCC em mercados ilegais, com destaque para o narcotráfico, se deu em 

um cenário desorganizado e segmentado. Como apresentado anteriormente, no Brasil da década 

de 1990, o mundo do crime lucrava por meio de redes difusas de distribuição de droga, nas 

quais pequenos grupos se aproveitavam do número cada vez maior de consumidores nos 

grandes centros urbanos (MANSO e DIAS, 2018). Desse modo, o mercado ilegal da droga era 

definido pela presença de pequenos e microtraficantes que posicionavam pontos de vendas em 

seus bairros, fornecidos de fontes atacadistas.  

 

Em São Paulo, proliferavam as bocas de fumo, pontos de venda das drogas ilícitas no 

varejo, sem existência de qualquer agrupamento que detivesse mínimo controle sobre 

esse comércio que, na ausência de qualquer mecanismo regulador, abria espaço para 

disputas violentas em que o assassinato figurava como instrumento central para 

assegurar o poder local ou garantir o pagamento das dívidas contraídas. (DIAS, 2011, 

p. 74). 

 

 O PCC buscaria estabelecer-se neste mercado de forma mais acentuada nos últimos anos 

deste período inicial analisado. Como apontado por Manso e Dias (2018), para controlar o 

narcotráfico em São Paulo, o PCC precisaria ampliar suas redes de contato com grandes 

produtores nos países vizinhos: Paraguai, pela produção de maconha; e Bolívia, pela produção 
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da cocaína. Sendo assim, era necessário eliminar intermediários e assumir uma postura 

atacadista no estado, na qual o lucro era completamente direcionado para o grupo.  

 

Uma nova tecnologia tornaria possível essa tarefa, inviável poucos anos antes: o 

telefone celular. Agora os presos podiam se comunicar com detentos de outros presídios 

e com aliados do lado de fora das penitenciárias. Nesse movimento, as prisões se 

tornaram um espaço de articulação dos profissionais do tráfico, a partir de uma rede 

que nunca esteve tão interconectada. (MANSO e DIAS, 2018, p. 10). 

 

Dessa maneira, a posição de destaque conquistada no interior do sistema carcerário de 

São Paulo teria um papel fundamental para a inserção do PCC no narcotráfico nacional. Suas 

capacidades de organização, articulação com o meio externo e eliminação de inimigos 

encarcerados podem ser compreendidas como importantes mecanismos de dominação e 

influência nas novas redes de distribuição de drogas em um mercado até então fragmentado. 

Logo, observa-se que o Primeiro Comando passaria a adotar uma postura de 

organização empresarial voltada tanto para negócios, quanto para o controle de territórios. Um 

importante nome desta nova configuração foi Marcos Williams Camacho, conhecido como 

Marcola, que uniu-se à liderança do PCC em 1999. Segundo Coutinho (2019), 

 

[...] Marcola, que era considerado um gênio entre os criminosos, impôs uma nova 

dimensão ao modelo de negócios da organização. Naquela época, o PCC não apenas 

dominava mais de duas dúzias de prisões, como também controlava milhares de 

membros livres nas ruas. O líder emergente do PCC entendeu que os membros gerais 

eram um ativo precioso para a organização, útil para aumentar a receita, a influência e 

o poder”. (COUTINHO, 2019, p. 57, tradução nossa25). 

 

Desse modo, Marcola seria responsável pela expansão do PCC no narcotráfico e em 

atividades de assalto a banco, levando a organização a adotar uma visão de mercado do crime 

e a conquistar participação neste mercado por meio de violência, varrendo os concorrentes 

(COUTINHO, 2019). Neste novo projeto de organização, a transferência de seus membros para 

outros estados seria vista pelo PCC como uma importante possibilidade de expansão e melhores 

condições na articulação desta cadeia de mercadoria ilícita. Entre os novos territórios nos quais 

o grupo era inserido, destacam-se o Paraná e o Mato Grosso do Sul pelo seu posicionamento 

estratégico na fronteira com Paraguai e Bolívia. Além de portas de entrada da maconha e da 

 
25 No original: Marcola, who was considered a genius among criminals, imposed a new dimension on the 

organization’s business model. By that time PCC not only dominated more than two dozen prisons, it also 

controlled thousands of members free on the streets. The emerging PCC leader understood that at-large members 

were a precious asset to the organization, useful for increasing revenue, influence, and power. 
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cocaína, estes estados constituem as principais rotas de trânsito da droga para os maiores centros 

de urbanos no Brasil: a região sudeste.  

 

O PCC já tinha uma presença significativa desde o final dos anos 1990 e início dos anos 

2000 em duas unidades da federação: Paraná e Mato Grosso do Sul. No caso 

paranaense, a bandeira do PCC parece ter sido fincada a partir de 1998, quando o 

governo de São Paulo, com vistas a desarticular a facção, transferiu suas lideranças para 

outros Estados. [...] No caso do Mato Grosso do Sul, sabe-se que alguns dos fundadores 

do PCC foram transferidos para Campo Grande em 1999.  (MANSO e DIAS, 2017, p. 

19:20). 

 

Portanto, neste período de germinação, é possível perceber como o tráfico de drogas, e 

sua condição de mercado fragmentado, se apresentava para o Primeiro Comando como uma 

grande oportunidade de maximização de seus lucros. Sua inserção no narcotráfico a partir dos 

presídios e expansão para os estados fronteiriços foram essenciais para esta nova postura 

buscada pela facção, de articulador na distribuição da droga. Sendo assim, os objetivos 

financeiros do PCC contariam com um planejamento a longo prazo para o controle deste 

mercado no estado de São Paulo. Como apontado por Adorno e Salla (2007, p. 16), 

 

Essas lideranças (do PCC), em boa medida, se fortaleceram porque souberam 

manipular e monopolizar os recursos disponíveis na prisão para acumular riqueza, 

explorando a partir de dentro atividades ilegais como o tráfico de drogas, a extorsão de 

outros presos e de seus familiares e o controle de locais e atividades.  

 

Entretanto, embora a facção tenha contado com uma importante renda obtida pela 

participação no narcotráfico ao longo deste período em análise, o PCC não dispunha de 

condições plenas de monopólio desse mercado. Ademais, as atividades do grupo contavam com 

o suporte financeiro de outros meios de arrecadação citados anteriormente, como o assalto a 

bancos e as contribuições mensais de membros e seus familiares. Logo, a presença do Primeiro 

Comando nestas redes difusas de produtos ilícitos pode ser entendida como incipiente durante 

esta primeira fase e é assim representada na Tabela 4. 
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Tabela 4. Esquema de variáveis atualizado com monopólio de mercados ilegais analisado no 

primeiro período.  

 

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

- 

 

- 

Coerção física 

 

1 - - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Fonte: Autor. 

 

4.2 PERÍODO II: EXPANSÃO E IMPOSIÇÃO DA DOMINÂNCIA (2001 - 2006) 

 

O segundo período a ser analisado corresponde à fase expansionista do Primeiro 

Comando da Capital, momento no qual a facção criminosa projeta-se de forma mais decisiva 

para além do sistema carcerário paulista. Uma vez estabelecidos neste ambiente, onde sua 

postura reformista garante níveis de articulação até então ignorados pelo governo de São Paulo, 

o PCC provocaria uma remodelação das relações entre Estado Brasileiro e Crime Organizado.  

Nesse sentido, a facção receberia o devido reconhecimento do Estado em um episódio 

que também marca a consolidação de seu controle no sistema penitenciário: a “megarrebelião” 

de 2001. A megarrebelião fora arquitetada pelo PCC para acontecer de forma simultânea em 

29 unidades prisionais no interior de São Paulo. O evento, além de demonstrar a capacidade 

organizacional do grupo, contribuiu para sua expansão para além das penitenciárias, como 

também regiões urbanas (BIONDI, 2009; DIAS C. e SALLA, 2013).  

A partir deste ponto, entre 2001 e 2006, percebe-se a oscilação entre momentos de paz 

e violência na operação de atividades do PCC (DIAS e SALLA, 2013). Neste ínterim, a 

organização colocaria em curso sua busca pelo monopólio dos mercados ilícitos da droga e da 

arma. Para isto, o Primeiro Comando reforçaria sua presença nas fronteiras estratégicas com o 

Paraguai e Bolívia e, logo, o narcotráfico se estabeleceria como principal fonte de renda da 

facção (MANSO e DIAS, 2017). 
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O período marcado por megarrebeliões findaria em maio 2006, em mais um evento de 

demonstração pública de poder pelo PCC. Rebeliões simultâneas em 74 prisões de São Paulo, 

somadas a centenas de ataques contra forças de segurança nos centros urbanos, paralisaram a 

maior  metrópole brasileira no que Dias e Salla (2013) definem como a maior crise de segurança 

pública no Brasil.  

 

4.2.1 Consenso: expansão no sistema carcerário e territorialização em comunidades 

periféricas 

 

A posição central conquistada pelo Primeiro Comando no sistema carcerário de São 

Paulo, enquanto liderança capaz de organizar grandes massas de presidiários, seria 

testemunhada pelo Estado após o evento que inaugura este segundo período analisado, a 

megarrebelião de 2001. Isto posto, é possível notar como as rebeliões articuladas pela facção, 

para além de meios de demonstração da força, teriam um importante papel na obtenção de 

prestígio e visibilidade.  

 

O evento ocorrido em 2001 expôs publicamente a existência do PCC e teve dois efeitos 

imediatos: de um lado, desencadeou a resposta repressiva do Estado com a criação do 

RDD (Regime Disciplinar Diferenciado26) [...]; por outro lado, a megarrebelião 

conferiu prestígio e respeito aos membros do PCC, fortalecendo e impulsionando a sua 

disseminação mais rapidamente no sistema carcerário. (DIAS, 2011, p. 172). 

 

Como apurado por Dias C. e Salla (2013, p. 401, tradução nossa27), “Relatos de vários 

presos indicam que, após a megarrebelião de 2001, os batismos - um tipo de rito de iniciação 

para novos membros da organização - foram realizados coletivamente, tal fora a demanda dos 

prisioneiros para ingressar no grupo [...]”. Consequentemente, a alta adesão de novos membros 

proveu ao PCC os reforços necessários para o processo de intensa expansão pelo sistema 

penitenciário e a consolidação de seu poder onde já estava presente.  

Dessa maneira, observa-se uma vez mais a importância do discurso pregado pelo grupo 

enquanto catalisador de ingressos. A partir das normas previstas em seu estatuto, firma-se uma 

malha de solidariedade entre os presos, pela imposição da violência e do medo, mas também 

pela construção de uma percepção de pertencimento (ADORNO e SALLA, 2007, p. 17). “Em 

 
26 O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), disposto no artigo 52 da LEP (Lei de Execução Penal) é uma forma 

especial e mais rigorosa de cumprimento da pena no regime fechado, que consiste na permanência do presidiário 

em cela individual, com limitações ao direito de visita e do direito de saída da cela. 
27 No original: Reports by several inmates indicate that after the 2001 ‘mega-rebellion’, the baptisms – a type of 

initiation rite for new members of the organization – were even performed collectively, such was the demand from 

the prisoners to join the group [...]. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11697884/artigo-52-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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nome desse ideal construído simbolicamente, toda ação poderia ser justificada, inclusive a 

violência. Esse repertório simbólico colocado em prática pela facção é fundamental para a 

compreensão de sua expansão no sistema prisional e para a consolidação de seu controle nesse 

período”. (DIAS e SALLA, 2013, p. 403, tradução nossa28). 

Durante esta segunda fase analisada, a expansão do PCC foi acompanhada pela 

diminuição nos índices de violência no interior dos presídios de São Paulo (DIAS e SALLA, 

2013). Como indicado Dias (2011), esta redução é resultado do menor número de confrontos 

entre presos e pela adesão voluntária de novos membros. Logo, percebe-se como o prestígio 

torna-se uma ferramenta de poder do Primeiro Comando na medida em que contribui para a 

cooptação de soldados.  

Sendo assim, a consolidação do domínio do PCC em grande parte do sistema 

penitenciário de São Paulo, ao gerar estabilidade neste ambiente comumente violento, passa a 

garantir um poder de negociação para com o Estado (DIAS, 2011, p. 172).  

 

Na medida em que o PCC expôs publicamente sua existência em 2001, sua relação com 

o Estado também sofre profundas alterações, obrigando o seu reconhecimento e sua 

constituição como ator central para a manutenção da ordem social nas prisões, o que 

lhe confere um lugar privilegiado para o diálogo, acordo ou acomodação com o poder 

público, como quer que se denomine esta relação. (DIAS, 2011, p. 173). 

 

Conforme o PCC alcançava a supremacia entre as facções nos presídios paulistas, sua 

estrutura interna passaria por um processo de democratização de suas lideranças. Por meio de 

uma remodelação nas relações internas da organização, a tomada de decisão seria realizada de 

forma mais coletiva e participativa (DIAS, 2011). Como apresenta Manso e Dias (2017, p. 17), 

“Os dois escalões, que antigamente eram formados por generais que mandavam e os pilotos 

que obedeciam, foram divididos em células de comando, chamadas de sintonias. Os torres, que 

depois passaram a ser nomeados sintonias gerais, mediavam as informações que chegavam aos 

líderes e aos demais irmãos”.  

Dessa maneira, é possível perceber a ascensão de uma conjuntura na qual as decisões 

passam a visar o bem do Comando, não mais de indivíduos de forma particular. A existência 

de lideranças dispostas em sintonias especializadas garantiria ao PCC uma atividade mais 

objetiva em distintas áreas de atuação. Segundo Biondi (2009, p. 103), “O que está em jogo não 

é a vontade ou a iniciativa de uma pessoa específica. Como posição política, a torre se 

 
28 No original: In the name of this symbolically built ideal, every action could be justified, including violence. This 

symbolic repertoire put into practice by the faction is fundamental in the understanding of its expansion in the 

prison system and the consolidation of its control rule during this period. 
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desvincula dos presos que a operam. Com isso, as decisões vindas das torres não refletem 

decisões individuais, elas são entendidas como manifestações do coletivo”. 

Para a análise das capacidades do PCC de conquistar consenso, a compreensão dessa 

mudança em sua organização se faz importante por determinar novas dinâmicas de socialização, 

não apenas entre os membros, mas também com o meio social onde se faz presente. Essa 

transformação no mundo do crime de São Paulo é observada por Dias (2011, p. 180) da seguinte 

forma, 

  

Se a figuração social anterior PCC oferecia melhores oportunidades de poder aos 

indivíduos mais fortes fisicamente e com mais disposição para utilizar a violência 

física, na atual figuração as posições de poder mais proeminentes são ocupadas por 

indivíduos detentores de maior capacidade de controlar seus impulsos e suas emoções 

e, concomitantemente, com maior capacidade de racionalização na medida em que o 

planejamento e o cálculo são importantes elementos na dinâmica desta figuração social, 

além da habilidade discursiva e de persuasão, essenciais para a manutenção das bases 

em que o poder do PCC se assenta. 

 

Assim, a autora conclui que “a legitimação do domínio do PCC passa a se apoiar em 

outros fundamentos que não mais a imposição do medo pela explicitação dos diferenciais de 

poder presentes nessa figuração social” (DIAS, 2011, p .179). Desse modo, a rede de 

interdependência complexa originada desta nova conjuntura transborda-se para além do núcleo 

carcerário, alcançando também integrantes do mundo do crime que não estão presos, como 

familiares, vizinhos e até a administração prisional (DIAS, 2011). 

Consequentemente, é possível observar o início do processo de territorialização do PCC 

na medida em que há o fortalecimento de seus mecanismos de controle de desvios em ambientes 

externos. Esse processo é também percebido por Manso e Dias por meio do que os autores 

entendem como “dilema das prisões”. “Quanto maior a probabilidade de um criminoso ser 

preso, mais importante é para ele obedecer às regras estabelecidas pelas lideranças prisionais. 

Mesmo para aquele que está do lado de fora, obedecer às regras das lideranças passa a funcionar 

como um “seguro-prisão” (MANSO e DIAS, 2017, p. 19). De acordo com o que aponta Feltran 

(2010, p. 63), 

 

Modos de organização, antes mais restritos às prisões, ganharam aderência no tecido 

social das favelas. Normas antes exclusivas do universo daqueles considerados 

“bandidos” passaram a abordar também a sociabilidade de jovens não inseridos nos 

mercados ilícitos. Dinâmicas, portanto, antes externas à “comunidade” passaram a ser 

lidas como constitutivas dela. 
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Logo, como previsto por Misse (1999) e exposto anteriormente, o Primeiro Comando 

enquanto crime organizado constrói efetivamente novas redes de sociabilidade e relações de 

poder em comunidades urbanas periféricas e bairros pobres. Isto posto, é possível perceber 

como a expansão do domínio e influência do PCC neste período abrange, além de novos 

presídios, bairros periféricos e comunidades marginalizadas.  

Dessa forma, durante este período expansionista, o Primeiro Comando passa a buscar a 

legitimação das suas atividades com base nos efeitos positivos que proporciona nos ambientes 

em que se faz presente. Assim, a diminuição da violência corrobora com o discurso de 

irmandade e união manifestado desde a formação da organização. Como indica Dias e Salla 

(2013, p. 405, tradução nossa29), 

 

É assim que, tendo consolidado seu controle, o PCC consegue administrar e controlar 

precisamente a vida da população encarcerada com muito menos violência visível. 

Portanto, atinge seus objetivos e, ao mesmo tempo, legitima ainda mais seu poder por 

meio de um discurso que afirma sua responsabilidade na redução da violência dentro e 

fora do sistema prisional, com a redução significativa do número de mortes nas prisões 

e de assassinatos nas periferias das cidades.  

 

Em comunidades periféricas, novas oportunidades financeiras vinculadas à participação 

no mundo do crime são vistas como atrativos aos indivíduos marginalizados, em especial aos 

jovens (RUOTTI, 2016). A possibilidade de melhoria nas condições de vida propaga uma visão 

benéfica do Comando, de uma organização que oferece renda, proteção e status social. Segundo 

Ruotti (2016, p. 211) “Diferentes “benefícios”, ofertados pelos membros dessa criminalidade, 

apresentam-se como aspectos importantes nessa atratividade, com seus códigos específicos de 

condução da vida, incluindo as possibilidades de aquisição de renda pela inserção nos negócios 

do crime”. 

Portanto, considerando o que foi exposto nesta seção, compreende-se que a expansão 

do PCC dispôs não apenas da imposição da força física, forma característica do período anterior. 

O transbordamento da organização para além do sistema carcerário é, pois, resultado também 

do prestígio conquistado em diferentes cenários, dentro e fora dos presídios. A nova disposição 

da facção, mais coletiva e organizada em áreas de atuação, estabeleceu uma rede de socialização 

com comunidades periféricas nas quais o grupo passa a ter uma figura benéfica e cooptar 

soldados de forma voluntária.  

 
29 This is how, having consolidated its control, the PCC is able to manage and control precisely the life of the 

incarcerated population with far less visible violence. Therefore, it achieves its goals and, at the same time, further 

legitimizes its power through a discourse that affirms its responsibility in the reduction of violence inside and 

outside of the prison system, with the significant reduction of the number of deaths in the prisons and of murders 

in the outskirts of the cities. 
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Isto posto, é possível observar que este processo de territorialização, ainda que 

duradouro e perpetuado para o período seguinte, teve suas raízes nesta fase expansionista do 

PCC. Consequentemente, o consenso conquistado demonstra estabilidade e garante retornos ao 

grupo a partir deste período analisado, sendo assim entendido na tabela abaixo.   

 

Tabela 5. Esquema de variáveis atualizado com consenso analisado no segundo período.  

 

  

Constituição e 

conquista territorial  

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional  

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

1 

 

- 

Coerção física 

 

1 - - 

Monopólio de 

mercados ilegais 
 

0 - - 

 
Fonte: Autor 

 

4.2.2 Coerção como ferramenta de imposição da ordem 

 

 Durante o período expansionista do PCC, o emprego ilegal da força física pode ser 

observado para além dos muros do sistema carcerário de São Paulo. Dando seguimento aos atos 

do período anterior, de eliminação de inimigos e transgressores, bem como organização de 

fugas e rebeliões, as atividades da facção alcançariam novas dimensões na medida em que 

passam a afetar também a sociedade civil em uma fase marcada por megarrebeliões e atentados 

à segurança pública.   

 

A primeira megarrebelião no sistema prisional ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2001 

e atingiu 29 presídios do estado (São Paulo). Participaram do levante cerca de 30 mil 

presos. Como era dia de visita, perto de 10 mil familiares tornaram-se reféns. Os lemas 

do grupo, “Paz, Justiça e Liberdade” e “15.3.3” – números que representavam a ordem 

das letras iniciais da facção no alfabeto –, foram divulgados pelas emissoras de tv no 

Brasil e no mundo. Era o primeiro movimento desse tipo na história. (MANSO e DIAS, 

2018, p. 73). 

 

 Após este marco, o Estado reconheceria o PCC pela ameaça que representava e a 

organização seria alvo de uma série de ações para sua retenção, como identificação e 
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julgamento de suas lideranças e novas transferências para outros presídios. Nos anos seguintes, 

além do enfrentamento ao governo de São Paulo, a estrutura do PCC também seria abalada por 

uma série de disputas internas pela liderança da facção (BIONDI, 2009; MANSO e DIAS, 

2017).  

Sendo assim, a ocorrência destes conflitos internos, somada à uma postura de resistência 

e confronto ao Estado, resultariam no que Dias e Salla (2013) identificam como uma fase de 

alternância entre períodos de hostilidade e períodos de paz nas atividades do PCC. Logo, a 

imposição da força, que durante a década passada havia sido aplicada de forma constante, pode 

ser observada em oscilações entre momentos de maior ou menor intensidade.    

 

Nos chamados períodos de 'paz', o PCC não estava interessado na demonstração pública 

de sua força. Isso explica por que seus inimigos foram executados secretamente, 

forjando suicídios. Esses 'suicídios' foram realizados por enforcamento e, dessa 

maneira, a organização poderia eliminar aqueles que deveriam ser eliminados, sem 

romper a 'paz' estabelecida nas prisões e, possivelmente, em acordo com a 

administração da prisão (DIAS e SALLA, 2013, p. 401, tradução nossa30) 

 

 A resolução das disputas internas se daria por meio do afastamento e/ou eliminação de 

antigos membros fundadores do PCC, que sustentavam uma estrutura de poder hierárquica no 

interior da organização. A ascensão de Marcola à liderança do grupo, importante marco para 

esta mudança, seria acompanhada pela reorganização do comando em uma disposição mais 

democrática (BIONDI, 2009; MANSO e DIAS, 2017). Esta nova configuração de irmandade, 

a qual ordenava-se a partir de células de atuação, revelaria uma postura mais ousada no combate 

ao Estado e atuação estratégica na busca de seus interesses. Segundo Manso e Dias (2018, p. 

77) “A nova liderança do PCC começaria a jogar com as autoridades, revelando seu lado 

estratégico. Marcola e seu grupo sabiam ser violentos quando preciso, mas também podiam agir 

de forma moderada e política, oferecendo vantagens ao governo”.  

Uma vez recuperada a congruência no interior da organização, o Primeiro Comando foi 

capaz de concentrar-se em seus objetivos de estabelecimento nas fronteira e maximização de 

seus lucros. Nesse sentido, na medida em que assumiam uma posição atacadista central no 

narcotráfico de São Paulo, a facção introduziria um processo de pacificação dos bairros 

 
30

 No original: In the so-called ‘peace’ periods, the PCC was not interested in the public demonstration of its 

strength. This explains why their enemies were executed secretively, by forging suicides – hence the considerable 

growth of the number of cases of suicides from one year to another. These ‘suicides’ were performed by hanging 

and, in this manner, the organization could eliminate those that should be eliminated, without breaking the ‘peace’ 

established in the prisons and, possibly, in agreement with the prison management. 
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periféricos. A lógica adotada pelo PCC pode ser observada na análise de Leal e Almeida (2012) 

sobre crime organizado, 

 

A instabilidade social nas periferias pode prejudicar o comércio de drogas no território. 

Conflitos e roubos, além de tudo, dificultam o funcionamento de seus negócios. Diante 

destas condições o narcotraficante percebe a necessidade de “pacificar o morro”, 

controlando, assim, a sua população segregada. Nessa ótica, a organização criminal não 

domina o morro em nome das diretrizes políticas do governo, mas simplesmente porque 

este domínio é uma condição necessária para a realização de seus interesses. Desta 

forma, é garantida a reprodução social do crime organizado. (LEAL e ALMEIDA, 

2012, p. 15). 

 

Dessa forma, a pacificação dos bairros periféricos, ao proporcionar estabilidade de 

compra e venda para os pequenos varejistas, garantiria retorno e exclusividade para PCC como 

principal fornecedor nesses ambientes. Logo, a eliminação de concorrentes e apaziguamento do 

mundo do crime viria a estabelecer o narcotráfico como principal fonte financeira do PCC 

(Manso e Dias, 2017). Como discorre Feltran (2010),  

 

A chamada “pacificação” das relações internas ao “crime” se consolidou em 2003, [...] 

quando os “irmãos” (membros batizados do PCC) assumiram a tarefa – antes do 

principal traficante local – de ordenar todo o “mundo do crime” e fazer seus negócios 

funcionarem sem conflito. Com o sucesso da tentativa e os diversos pontos de venda 

de droga obedecendo a uma mesma “lei”, a um mesmo “comando”, não houve mais 

registro de disputas armadas entre eles. (FELTRAN, 2010, p. 63). 

 

 Por meio da nova disposição de poder no PCC, a gestão das atividades no lado de fora 

dos presídios seria articulada em sintonias nas quais a liderança era compartilhada de forma 

mais descentralizada e horizontal. Dentre estas sintonias, destacam-se neste processo de 

pacificação: a da Disciplina, com a função de manter a estabilidade local e um relacionamento 

adequado com autoridades e comunidade; e a Financeira, com o papel de organizar o comércio 

de drogas (MANSO e DIAS, 2017).  

 À medida em que territórios periféricos são pacificados pelo Primeiro Comando, nota-

se a formação de novos tribunais do crime que refletem seu funcionamento no sistema 

penitenciário. Como observa Feltran (2010, p. 63), “A utilização da violência armada é, 

evidentemente, a fonte última da legitimidade e autoridade do “mundo do crime” e dos “irmãos” 

nas periferias da cidade. Entretanto, cotidianamente, esses grupos manejam componentes muito 

mais sutis de disputa pelas normas de convivência [...]. Nesse sentido, o autor destaca os 

tribunais como “ofertas de justiça” a quem a reivindica em localidades de difícil acesso às 

instâncias legais e à justiça do Estado. Assim, “Os debates são agonísticos e deliberativos. No 

limite, pode-se decidir neles quem vive, quem mata e quem morre” (FELTRAN, 2010, p. 64). 
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O PCC se fortaleceu na medida em que foi sendo reconhecido como a autoridade capaz 

de cumprir esse papel de agência reguladora do crime. O medo de ser punido e a ameaça 

feita pelas lideranças contra aqueles que desobedeciam aos “procedimentos” eram 

importantes. [...] Indivíduos e grupos criminosos abririam mão do uso da violência em 

benefício próprio, cedendo esse privilégio à organização, que ganha poder conforme se 

legitima como a autoridade em defesa das normas e da moralidade do crime paulista. 

(MANSO e DIAS, 2018, p. 94). 

 

 Sendo assim, é possível perceber como a pacificação de bairros periféricos de São Paulo 

cumpriu um importante papel no processo de territorialização do PCC, principalmente por sua 

função reguladora das atividades voltadas para o narcotráfico. Durante este segundo período 

analisado, a organização assume uma postura que, apoiada pelo discurso de irmandade e 

cooperação no mundo do crime, utiliza-se de meios coercitivos de maneira situacional e 

disciplinada. Nesse sentido, a imposição da força não é mais compreendida apenas como uma 

demonstração de poder arbitrária, mas como uma ferramenta para manutenção da ordem 

conquistada nos “territórios do PCC”. 

 

O ingresso no mercado de drogas em nome da defesa dos ideais da facção estabeleceu 

novos padrões de interação, permitindo a defesa da ampliação dos lucros e da redução 

dos conflitos – que produzem prejuízos –, dando um sentido instrumental para a 

consolidação do contrato e da paz no crime paulista. A redução de homicídios nesse 

cenário significou também aumento dos lucros, redução dos prejuízos e de polícia, 

previsibilidade, capacidade de planejamento, lavagem de dinheiro, investimento e de 

ampliação do poder na luta contra o sistema. “O crime fortalece o crime” é uma das 

máximas que passa a respaldar a ampliação dessa rede de parcerias no mercado de 

drogas. (MANSO e DIAS, 2017, p. 17). 

 

 A consolidação de poder do PCC em São Paulo e sua incontestável presença fora do 

sistema penitenciário seriam demonstrados publicamente em um evento que também conclui o 

período analisado: a megarrebelião de 2006. No episódio, rebeliões simultâneas ocorreram em 

84 presídios, incluindo instituições fora do estado de São Paulo, juntamente com cerca de 300 

ataques à órgãos públicos, dezenas de agentes de segurança e policiais mortos, 17 agências 

bancárias bombardeadas e 82 ônibus incendiados (BIONDI, 2009; DIAS e SALLA, 2013).  

Isto posto, é possível verificar níveis expressivos de articulação do PCC que, por meio 

de suas sintonias dentro e fora do sistema penitenciário, é capaz de organizar grandes 

demonstrações de imposição da força e enfrentamento ao Estado. Níveis estes que 

transformaram as relações entre Crime Organizado e Estado brasileiro conforme consolidam 

novas relações de poder com comunidades periféricas de São Paulo.  

Desse modo, o Primeiro Comando preenche as lacunas de poder abertas pelo Estado e 

é capaz de impor à sociedade marginalizada suas vontades por meio da coerção que, por sua 
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vez, passa a ser percebida como uma ferramenta punitiva e disciplinar para a manutenção da 

ordem conquistada. Assim, a coerção trabalha lado a lado com o consenso, analisado na sessão 

anterior, a partir de uma dinâmica de retroalimentação. A presença da imposição da força, ainda 

que em menor visibilidade, garante um ambiente menos violento, promovendo assim a imagem 

benéfica do PCC. O prestígio obtido por esta postura “pacificadora”, por sua vez, legitima a 

aplicação da força em situações previstas nos debates e tribunais do crime. Portanto, neste 

segundo período analisado, o emprego da coerção nas atividades do PCC é compreendido como 

existente de forma absoluta e pode ser assim verificado na Tabela 6.   

 

Tabela 6. Esquema de variáveis atualizado com coerção analisada no segundo período. 

 

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

1 

 

- 

Coerção física 

 

1 1 - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

0 

 

- 

 

- 

 
Fonte: Autor. 

 

4.2.3 Monopólio: Controle das redes de narcotráfico e transnacionalização 

 

 Como observado nas duas seções anteriores, este segundo período de análise foi 

marcado pela transição do PCC para uma organização horizontal, disposta em sintonias com 

maior autonomia em diferentes áreas de atuação. Neste novo modelo, a vontade coletiva da 

facção torna-se superior aos interesses individuais das antigas lideranças. Assim, o Primeiro 

Comando assume de forma mais evidente uma postura empresarial, concentrando-se na busca 

por maiores lucros em mercados ilegais, principalmente o da droga.  

 Dessa maneira, segundo o que observa Manso e Dias (2018, p. 11) sobre o PCC, “O 

dinheiro do tráfico bancaria a estrutura burocrática em defesa do interesse de seus filiados. Pular 

intermediários e chegar diretamente aos fornecedores da maconha e da pasta-base de cocaína 

era uma tarefa estratégica para alcançar esse objetivo”. 
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Durante seu “período de germinação”, foi possível observar como a facção criminosa 

empenhou-se em desempenhar um papel atacadista, articulando uma rede de distribuição para 

o mercado consumidor paulista através dos presídios. Nesse sentido, o controle das fronteiras e 

o contato direto com os produtores de droga se mostram como fundamentais para a 

maximização dos lucros provindos dessa rede, na medida em que todos os ganhos são 

convertidos para o grupo.  

 

De dentro das penitenciárias paulistas, as lideranças do PCC haviam percebido a 

importância de reduzir ou eliminar os intermediários na cadeia do comércio de drogas 

e controlar todas as suas etapas. Se os produtos tinham origem nos países vizinhos, era 

necessário, portanto, estar presente nesses locais, especialmente no Paraguai, que, além 

de maior produtor de maconha do mundo, era também rota da cocaína proveniente dos 

países andinos que abastecia o Sul e o Sudeste brasileiros. (MANSO e DIAS, 2018, p. 

40). 

 

 Sendo assim, serão analisados a seguir os caminhos traçados pelo Primeiro Comando 

para atingir seus objetivos de inserção e controle da fronteira com dois países estratégicos, o 

Paraguai e a Bolívia. Entre os fatores que colaboraram com este processo e dos quais ambos os 

casos compartilham em comum, observa-se previamente a presença do PCC em presídios nos 

estados fronteiriços do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Para Manso e Dias (2018), como 

resultado da transferência de suas lideranças por parte do Estado, a organização criminosa foi 

capaz de afirmar sua influência nas principais portas de entrada de drogas ilícitas em território 

brasileiro. 

 A atividade do PCC na fronteira com a Bolívia será examinada em uma região que 

destaca-se como importante rota de escoamento da produção da pasta base e cocaína 

colombiana e boliviana, a divisa entre Corumbá (Brasil) e Puerto Suárez/Puerto Quijarro 

(Bolívia). Segundo Giovanni Oliveira e Gustavo da Costa (2012), nesse local, a lucratividade 

do narcotráfico recrutaria diferentes figuras sociais para este mercado, como trabalhadores e 

comerciantes, interligando-se de forma acentuada com a economia local. 

 

Devido esse caráter familiar e relativamente independente do comércio de drogas nessa 

região de fronteira, criou-se toda uma rede de trabalhadores (in)diretos envolvidos 

nesse tipo de comércio ilícito. A pouca dificuldade em conseguir o produto e a 

facilidade em vender, aceleraram a proliferação desses pontos de comercialização de 

drogas (bocas) nessa região de fronteira. Por essa independência dos comerciantes na 

venda no varejo e no atacado, nota-se que existe uma grande trama de atores sociais 

que lucram com esse tipo de comércio na região, o que nos permite compreender o 

quanto essa economia “ilegal” está imbricada na economia “legal” dessa região de 

fronteira. (OLIVEIRA e COSTA, 2012, p. 146). 
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 A partir disso, é necessário compreender a presença de um importante agrupamento no 

mundo do crime desta localidade, as gangues de Corumbá. Os “gangueiros”, territorializados 

nos bairros da cidade, disputavam entre si os pontos do comércio ilícito das drogas e eram vistos 

pela segurança pública como uma grande ameaça até os anos 2000 (OLIVEIRA e COSTA, 

2012). Nesse sentido, será observado como o combate aos gangueiros por parte do Estado e o 

encarceramento desses indivíduos na penitenciária de Corumbá abriria caminho para a inserção 

do PCC na região, que atuaria a partir da influência conquistada no interior do sistema 

carcerário brasileiro.   

 Como constata Oliveira e Kruger (2018, p. 33) sobre o início da atividade da facção na 

fronteira com a Bolívia, “É preciso evidenciar o fluxo de pessoas a partir do caso dos paulistas 

presos. O processo de articulação partiu dos paulistas que buscaram apoio no resto da população 

carcerária, colocando em jogo a implantação da nova ética dentro do sistema ‘onde ainda 

reinava a lei do mais forte’”. Os autores também entendem que a adesão da população carcerária 

de Corumbá às rebeliões organizadas pelo PCC em São Paulo é um indicativo dessa influência 

adquirida pela facção, e que passaria a alavancar o grupo para além dos muros dos presídios.  

 

O processo de expansão do PCC na fronteira se deu a partir da busca da implantação 

de uma nova ética do crime, baseada em modelos de comportamento, vigilância e 

controle. Pretendeu-se reordenar, assim, as relações com o aparato local de 

enfrentamento da criminalidade e das próprias relações de vizinhança. (OLIVEIRA e 

KRUGER, 2018, p. 43). 

 

 Sendo assim, é possível observar como a regulamentação pretendida pelo PCC na região 

da fronteira é reflexo da postura exercida pelo grupo em seu território de origem. Logo, o 

Primeiro Comando busca regularizar essas relações comerciais características da fronteira por 

meio do controle que exerce nos presídios e seu transbordamento para as ruas de Corumbá. A 

“nova ética” pregada pelo grupo de união no mundo do crime, segundo Oliveira e Kruger (2018, 

p. 32), “Transbordara para a rua por meio de alianças entre o velho sistema, a organização 

familiar das bocas de fumo e as redes criadas da venda de drogas e receptação de mercadorias, 

e o novo sistema, vindo de fora da cidade mas instalado por dentro: do presídio”.  

 

Enquanto o gangueiro se limita a circunstâncias presentes, o bandido tem seus olhos no 

futuro. A mudança dessa visão por parte de muitos gangueiros se deu a partir da entrada 

do Comando na região, norteada pela expansão do conhecimento da ética no meio das 

“galeras” dos bairros de Corumbá. Nesse ínterim, o Comando iniciou um processo de 

estruturação da organização nos bairros e a transnacionalização para o país vizinho, a 

Bolívia. (OLIVEIRA e KRUGER, 2018, p. 46). 
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 A transnacionalização do PCC para a Bolívia também se deu através dos presídios, onde 

a facção era vista pelos bolivianos por seu prestígio e influência no narcotráfico. Como apurado 

por Oliveira e Kruger (2018), a pacificação de Carceleta Bahia31 por parte da facção tinha como 

objetivo o domínio desse espaço e a cooptação de soldados que apoiassem suas ações no país 

vizinho. No interior do presídio, os representantes do PCC eram vistos com admiração, 

conhecidos por suas capacidades de distribuir drogas, contratar advogados e ter acesso à 

telefones celulares. Desse modo, é possível perceber como a facção impulsionou-se para a 

Bolívia a partir das vantagens de sua posição já alcançada no mundo do crime brasileiro, como 

a corrupção de agentes públicos, lucros em mercados ilegais e prestígio nestes ambientes.  

 Por sua vez, o processo de inserção do PCC no Paraguai seria marcado por uma 

conjuntura mais complexa e menos acessível do que a encontrada na fronteira com a Bolívia de 

Corumbá. Para adentrar no mercado paraguaio, a organização paulista precisaria encarar uma 

região previamente dominada por grandes líderes locais que controlavam o narcotráfico na 

fronteira.  

Entre estas lideranças, Manso e Dias (2018) destacam João Morel, também conhecido 

como “Rei da Maconha”. Chefe de uma quadrilha familiar que controlava o contrabando da 

região e abastecia a maconha e a cocaína de grande parte do mercado brasileiro, o Rei da 

Maconha mantinha uma importante rede de cooperação com narcotraficantes brasileiros, em 

especial com o Comando Vermelho (CV) do Rio de Janeiro (MANSO e DIAS, 2018). A cisão 

das relações entre essas duas organizações criminosas no início da década de 2000 e os 

confrontos travados a partir de então abriram caminho para uma reconfiguração do poder na 

região.  

 

De um lado, um grupo de criminosos vinculados aos narcotraficantes tradicionais da 

fronteira; de outro, o grupo coordenado e liderado por criminosos provenientes da 

região Sudeste do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse 

momento se fortalecia a parceria estratégica entre as duas maiores facções brasileiras: 

PCC e CV. (MANSO e DIAS, 2018, p. 129). 

 

 Neste cenário conflituoso, a eliminação ou afastamento de figuras importantes para o 

narcotráfico na fronteira, seja do lado brasileiro ou paraguaio, resultaria em condições mais 

acessíveis para a inserção do PCC. Assim, o Comando passaria a concentrar cada vez mais seus 

esforços no Paraguai conforme lacunas de poder eram abertas.  

 

 
31

 Presídio localizado em Puerto Suarez, cidade boliviana limítrofe do Brasil.  
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Os anos que se seguiram foram decisivos para o fortalecimento do PCC nas fronteiras. 

A detenção de Beira-Mar (líder do CV) e seu sucessivo isolamento nas prisões 

brasileiras, ao lado dos conflitos com os grupos de traficantes tradicionais na fronteira 

acabaram por enfraquecer substancialmente a capacidade desses grupos de controlar 

aqueles territórios. Teve início uma corrida para ocupar as rotas e o espaço deixados no 

mercado, assim como surgiram oportunidades para novos arranjos nas redes criminais. 

(MANSO e DIAS, 2018, p. 129).  

 

 A ação combativa do Estado e o encarceramento de criminosos deste meio seriam peças 

chave para o estabelecimento do PCC como protagonista na cena criminal fronteiriça (MANSO 

e DIAS, 2018). Ainda segundo os autores, a transição de criminosos em prisões previamente 

dominadas pela facção foi crucial para o recrutamento de novos integrantes e articulação de 

uma rede mais extensa e ambiciosa controlada pelo Comando.  

 

Conforme os peixes grandes saíam de cena, a rede construída pelo PCC dentro das 

prisões firmava novas parcerias com esses traficantes que ingressavam nos presídios, 

ampliando a complexidade e o poder de mercado do grupo. Mas, desse ponto até a 

construção da Sintonia dos Estados e Países, setor do PCC responsável pela gestão dos 

negócios da facção nos estados brasileiros, à exceção de São Paulo, e nos países onde 

estão presentes (Paraguai e Bolívia, principalmente), foi preciso trilhar um longo e 

conflituoso caminho, pavimentado por discursos e narrativas que propunham a paz, 

mas, paradoxalmente, tinham na guerra uma via sempre possível. (MANSO e DIAS, 

2018, p. 131). 

 

Desse modo, percebe-se uma vez mais o papel cumprido pelo normativo simbólico 

imposto pelo PCC no sistema penitenciário, enquanto proposta de união e cooperação. O 

consenso conquistado pela facção seria capaz de engajar, além da mão de obra barata dos 

espaços onde se territorializam, grandes empresários da droga os quais passam a alinhar-se às 

regras de mercado do PCC. Como observa Manso e Dias (2018, p. 130), “Os grandes nomes do 

tráfico de drogas iriam aderir pouco a pouco às propostas do PCC, à medida que eram presos e 

submetidos a um sistema já completamente controlado pela cúpula, o sistema prisional.  

Nesse mesmo sentido, Sampó (2019, p. 19, tradução nossa32) observa como “A mesma 

dinâmica utilizada pela organização para se expandir a nível nacional, uma vez que seus 

membros começaram a ser enviados para prisões federais, foi utilizada para se expandir 

transnacionalmente. A lógica da reprodução nos presídios parece ser a que dá poder ao PCC 

nas ruas”. 

As condições oferecidas aos novos integrantes e parceiros que ingressam em suas redes 

ilícitas também podem ser compreendidas como um dos fatores que contribui para a impulsão 

 
32 No original: La misma dinámica utilizada por la organización para expandirse a nivel nacional, una vez que sus 

miembros comenzaron a ser enviados a prisiones federales, fue utilizada para expandirse transnacionalmente. La 

lógica de la reproducción en los presidios parece ser la que le da poder al PCC en las calles. 
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do PCC em novos territórios. Tanto no Paraguai quanto na Bolívia, é possível perceber como a 

facção proporciona níveis de autonomia para os indivíduos já presentes no mundo do crime. De 

acordo com Manso e Dias (2018, p. 132), 

 

Os esquemas individuais de traficantes parceiros do PCC, ou daqueles que se 

associavam tardiamente ao Partido, inseridos em redes diversas, continuaram atuando 

de forma mais ou menos autônoma. A diferença é que eles passariam a também atuar 

em colaboração eventual nos negócios do PCC. Os paulistas inovaram radicalmente ao 

organizar uma rede nacional e internacional de criminosos parceiros, cujo centro de 

controle permanecia no interior das prisões paulistas e funcionava de forma paralela 

aos empreendimentos individuais de seus integrantes. 

 

 Assim, transnacionalização do Comando e sua atividade na fronteira é determinada pela 

promoção de um reordenamento do mundo do crime para uma rede de cooperação, a qual conta 

com a facção como agente regulador dessa nova dinâmica (OLIVEIRA e KRUGER, 2018). No 

entanto, “A proposta de agir com diplomacia e costurar uma ampla rede de parceiros, por mais 

que fizesse parte do discurso, produziria inevitáveis embates com gente que ganhava dinheiro 

fazia anos na região [...]”. (MANSO e DIAS, 2018, p. 136).  

Logo, entende-se que, durante o período analisado, o PCC conseguiu alcançar uma 

posição decisiva nas fronteiras com o Paraguai e Bolívia, capaz de garantir o fornecimento de 

produtos às redes comerciais sob seu controle e a cooptação de importantes nomes para a 

organização. Contudo, sua presença nessas regiões, principalmente no Paraguai, disputa espaço 

com antigos líderes regionais e outras organizações criminosas em confrontos que perpetuariam 

até o período seguinte a ser analisado. Diferente das comunidades periféricas de São Paulo, 

onde o grupo promove a pacificação das relações do crime, na fronteira este processo não atinge 

os mesmos níveis de estabilidade (MANSO e DIAS, 2018; SAMPAIO, 2017). 

Ainda assim, é possível observar como sua transnacionalização para as regiões 

produtoras da droga garantiriam a posição almejada pelo Comando no maior centro urbano do 

país. Em São Paulo, a condição atacadista central no narcotráfico é assegurada ao PCC por dois 

fatores principais: o fornecimento da droga nas fronteiras; e a estabilidade de distribuição ao 

mercado consumidor, isto é, bairros periféricos em processo de pacificação. Dessa forma, o 

Comando é capaz de estabelecer o monopólio deste mercado ilícito nos territórios onde mantém 

controle sobre o mundo do crime.  

Ao fim deste período, conclui-se que o Comando alcança o patamar de uma organização 

criminosa transnacional na medida em que é capaz de maximizar seus lucros atuando nas 

lacunas de poder aberta entre os Estados. As condições de monopólio, dessa forma, estão 

situadas às regiões nas quais o PCC tem como consolidada sua territorialização, isto é, o estado 
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de São Paulo.  Devido a essa limitação territorial, a variável monopólio será verificada na 

Tabela 7 enquanto existente, porém não absoluta.  

 

Tabela 7. Esquema de variáveis atualizado com monopólio de mercados ilegais analisado no 

segundo período. 

 

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

1 

 

- 

Coerção física 

 

1 1 - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

0 

 

0,5 

 

- 

 
Fonte: Autor 

 

4.3 PERÍODO III: MANUTENÇÃO DA DOMINÂNCIA E EXPANSÃO INTERNACIONAL 

(2006 - 2016) 

 

 O último período a ser analisado corresponde a uma fase de gestão da dominância 

conquistada pelo PCC ao longo dos anos. Após 2006, com o fim das megarrebeliões e episódios 

de violência desenfreada dentro e fora dos presídios, a organização passa a atuar de forma 

ordenada com o objetivo de assegurar sua posição central no mundo do crime de São Paulo 

(BIONDI, 201; DIAS e SALLA, 2013). 

  Desse modo, o monopólio do narcotráfico estabelecido no estado paulista segue sendo 

sustentado pelo Comando por meio do amplo domínio sobre o sistema carcerário e sua presença 

nos bairros marginalizados. Nestas localidades, a organização busca fortalecer seu domínio, 

atuando como entidade reguladora do mercado das drogas e impondo regras à comunidade por 

meio de mecanismos de punição (MANSO e DIAS, 2018). Assim, a pacificação promovida 

pelo Comando, ao garantir um ambiente menos violento, contribuiria para a maximização dos 

lucros do crime ao mesmo tempo em que reconfigura suas relações com o Estado (MANSO e 

DIAS, 2018; RUOTTI, 2016).  
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Durante este período, a posição alcançada pelo PCC em São Paulo confere condições 

para a expansão das redes de distribuição varejistas rumo a novos mercados. Nesse sentido, o 

Comando busca ampliar sua presença em diferentes estados do país por meio do sistema 

prisional e de sua posição avantajada no mundo do crime (MANSO e DIAS, 2018; SAMPÓ, 

2018). A necessidade de articulação da droga vinda da Bolívia e do Paraguai o levaria a 

intensificar seu controle sobre os setores de produção nos países vizinhos (COUTINHO, 2019; 

SAMPAIO, 2017). Dessa forma, ao longo deste processo de expansão mercadológica e busca 

pela ampliação de seu monopólio, o PCC passa a enfrentar a oposição de grupos criminosos 

regionais que resistem à imposição da autoridade dos paulistas sobre mercados locais 

(SAMPAIO, 2017; SAMPÓ, 2018). O acirramento desses conflitos pode ser observado nos 

anos finais deste período, pela ascensão dos índices de violência nos territórios disputados 

(SAMPÓ, 2018).  

O controle sobre importantes regiões produtoras da droga e suas rotas de transporte no 

continente sul americano seria decisivo para a evolução do PCC enquanto crime organizado 

transnacional. Logo, o posicionamento central na articulação do narcotráfico garantiria o 

alcance à grandes centros consumidores do planeta, como a Europa e o Oriente Médio 

(COUTINHO, 2019; SAMPAIO, 2017; SAMPÓ, 2018).  

 

4.3.1 Consenso: busca por legitimação  

 

A análise realizada sobre o Primeiro Comando e seus meios de conquistar prestígio 

durante o período anterior, de expansão e imposição da dominância, nos permite situá-lo pela 

posição adquirida dentro e fora do sistema carcerário. A partir do controle desse sistema, não 

mais limitado apenas ao estado de São Paulo, pôde ser observado como o PCC busca a 

legitimação das suas atividades com base nos efeitos positivos que assegura nos territórios em 

que se faz presente.  

Assim, a contínua redução da violência nestes territórios demonstra a disposição do 

Comando em manter uma postura apaziguadora, como um moderador de conflitos. Além de 

fortalecer seu domínio sobre aqueles que são alvos de seu poder, presos e moradores da 

periferia, essa busca por cooperação no mundo do crime fornece bases que sustentam um 

discurso legitimador da facção (DIAS, 2011).  

No interior do sistema carcerário, a autoridade do PCC é percebida pelo controle direto 

da violência. Segundo Dias, a consolidação de seu domínio passa a dispensar demonstrações 

públicas de poder, de forma que “A expressão mais acabada desse fenômeno é a proibição – 
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pelo PCC – do porte e do uso de objetos cortantes nas cadeias sob seu controle”. (DIAS, 2011, 

p. 221). 

 

Desde 2006 o PCC não executa mais seus inimigos dentro das prisões com ataques de 

facas ou estiletes porque é proibido ‘derramar sangue’ nas unidades prisionais 

comandadas pela organização. Para executar aqueles que devem ser eliminados, o PCC 

utiliza mecanismos mais sutis e menos visíveis, como o enforcamento - para simular o 

suicídio - ou, como ocorreu mais recentemente, o gatorade (overdose). (DIAS C. e 

SALLA, 2013, p. 405, tradução nossa). 

 

A restrição do uso de objetos cortantes no interior dos presídios pode ser entendida como 

altamente simbólica por, durante décadas, eles terem representado autoproteção ao indivíduo 

preso em um ambiente violento e ausente de autoridade (DIAS C. E SALLA, 2013). Nesse 

sentido, o Comando é capaz de garantir segurança à população carcerária na medida em coíbe 

extorsões, estupros, roubos e agressões entre os presos, monopolizando o uso da força. Da 

forma que constata Biondi (2009, p. 57) “[...] para assegurar a paz, acabam sendo aceitos (ou 

simplesmente não cobrados) certos atos que, anteriormente, resultariam em disputas internas. 

Com isso, fala-se de uma diminuição na responsabilidade de cada um por seus atos, protegidos 

que estão pelo projeto do PCC de paz entre ladrões”. 

Desse modo, podem ser observados altos níveis de consenso alcançados pelo PCC 

mediante sua capacidade de ordenação social. Como analisa Dias (2011, p. 222),  

 

A capacidade de ordenação social da qual é dotado o PCC também o coloca em posição 

privilegiada na interlocução com o Estado. Por intermédio de suas lideranças, o PCC 

constitui-se em porta-voz da população carcerária, centralizando suas demandas e 

promovendo acordos e negociações com a administração prisional que ampliam ou 

limitam a extensão do seu poder de gerir a vida na prisão.  

 

  O transbordamento deste consenso para bairros periféricos e favelas, iniciado ainda no 

período anterior, acompanha os processos de territorialização da organização. Nestes locais, a 

autoridade do Comando é expressa por meio dos tribunais do crime e da exclusividade que estes 

debates reclamam sobre a deliberação do emprego da força.  

 

Quando moradores de favela ou jovens inscritos no “mundo do crime” dizem “não pode 

mais matar”, o que se enuncia é um princípio instituído nos territórios em que o PCC 

está presente: a morte de alguém só se decide em sentença coletiva, legitimada por 

tribunais compostos por pessoas respeitadas do “Comando”. (FELTRAN, 2010, p. 69). 

 

 Ruotti (2016) analisa de que forma as condições que determinam a percepção da 

população marginalizada sobre esse controle do PCC podem ser entendidas como fatores que 
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influenciam o reconhecimento da sua legitimidade. Nestes territórios, o estabelecimento do 

Comando se beneficia da incapacidade do Estado de promover segurança, gerando uma 

percepção de eficácia onde a força legal é falha. Sendo assim, a organização é capaz de 

conectar-se às comunidades marginalizadas por meio de relações que não se sustentam apenas 

pelo medo, mas também pelo respeito e anseio de proteção (RUOTTI, 2016).  

 

Nesse sentido, cabe assinalar que o acionamento dos “debates” ou “tribunais do crime”, 

como mecanismo moldado e operado por sujeitos sociais vinculados a atividades ilegais 

e, de tal modo, localizado fora da normatividade estatal-legal, privatiza o uso da força 

física e limita a própria possibilidade de monopolização legítima do uso da força física 

pelo Estado. (RUOTTI, 2016, p. 215). 

 

 Dessa maneira, é possível observar como o PCC desempenha uma função social para a 

estabilidade e segurança de comunidades marginalizadas na medida em que estabelece seu 

domínio. Mesmo não se tratando de um acordo explícito entre ambas as partes, Leal e Almeida 

(2012, p. 17) aponta que “Situações de conflito armado são extremamente desgastantes para o 

Estado, sendo que a presença do crime organizado nas periferias torna-se uma verdadeira 

estratégia estável”.  

Portanto, compreende-se que o PCC objetiva a legitimação do poder exercido em 

territórios periféricos por meio da retribuição que oferece à estas comunidades, em uma espécie 

de justificação de suas ações. Segundo Ruotti (2016, p. 133), 

 

No caso em questão (PCC), a morte ou outros tipos de punição pelos “tribunais do 

crime” podem ser estimados não só como repressão àqueles que descumprem suas 

regras, mas como mecanismos de produção da própria legitimidade do PCC, ao passo 

que reproduz seu poder e procura estabelecer plausibilidade às suas práticas. 
 

 Para Dias (2011), a consolidação da figura social do Comando, capaz de monopolizar o 

lucro de atividades ilícitas e usar da violência física para punir desvios de conduta, é o que 

configura sua hegemonia no mundo do crime de São Paulo. Esse posicionamento da 

organização aproveita-se do descrédito e insuficiência do Estado, mobilizando discursos e 

adquirindo poder nas comunidades marginalizadas onde se territorializa (RUOTTI, 2016). 

Assim, o Comando é capaz de controlar a população, envolvida ou não em atividades ilícitas, 

a qual adere ao poder exercido no local de forma consensual. Logo, neste terceiro período 

analisado pode-se verificar a ocorrência do variável consenso de forma absoluta, como 

apresentada na Tabela 8.  
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Tabela 8. Esquema de variáveis atualizado com consenso analisado no terceiro período. 

  

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

Coerção física 

 

1 1 - 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

0 

 

0,5 

 

- 

 

 Fonte: Autor. 

 

4.3.2 Coerção: nacionalização e conflito com concorrência 

 

 No último período em análise, o emprego ilegal da força pelo PCC pode ser observado 

a partir da postura adotada e consolidada durante a fase anterior, de caráter punitivo e 

moderador da ordem nos territórios pacificados pela organização. A estabilidade alcançada no 

exercício de poder dentro e fora do sistema carcerário, assim como a consolidação da disposição 

de lideranças, possibilitaram ao Comando a manutenção de formas mais racionais de resolução 

de conflitos e gestão de seu domínio (DIAS, 2011). 

 A posição estável conquistada no estado de São Paulo permitiu a expansão da rede 

distribuidora do PCC para outros estados, em busca da maximização dos lucros com a inserção 

em novos mercados. “O PCC atacadista passa a distribuir para varejistas de todos os estados 

brasileiros, criando um mercado nacional de drogas interligado” (MANSO e DIAS, 2018, p. 

11). Nesse mesmo sentido, José Alves (2017) compreende que,  

 

[....] O fato de o PCC se organizar em São Paulo, criando tribunais de julgamento dos 

crimes internos, reduzindo os crimes e mortes no estado, faz com que ele hoje pense e 

perceba uma estrutura mais ampla, nacional, e busque disputar, junto a esses outros 

grupos, mercados fora de São Paulo e na fronteira. A história do PCC em São Paulo e 

sua coligação com os presídios permitiu uma configuração do crime que dá ao PCC a 

condição de ampliar a sua estrutura e forma de organização no país como um todo.  

 

Contudo, o processo de nacionalização do Comando não produziria os efeitos 

esperados, de reordenamento da cena criminal local. Ao contrário, seria um vetor de novos 
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conflitos e provocaria rivalidade entre gangues e pequenos grupos que disputavam o mercado 

de drogas local ainda em formação (MANSO e DIAS, 2018).  

 
As aventuras do PCC nas fronteiras e sua expansão pelos estados, longe de promover 

uma união nacional dos criminosos, acirraram as disputas entre grupos varejistas e 

lideranças prisionais. Um dos sintomas desses conflitos foi o crescimento dos 

homicídios nas localidades onde o PCC tentava se firmar. A facção paulista foi 

protagonista do desequilíbrio que aumentou a violência e promoveu disputas a bala 

pelo poder em mercados locais. (MANSO e DIAS, 2018, p. 141).  

 

 Em paralelo às novas ondas de violência entre grupos criminosos locais, o 

posicionamento do PCC e sua busca por controle de rotas estratégicas do narcotráfico em novos 

territórios provocaria o estremecimento de sua relação com antigos aliados, como o Comando 

Vermelho do Rio de Janeiro (SAMPAIO, 2017; SAMPÓ, 2018). Segundo Sampaio (2017, p. 

46, tradução nossa33),  

 

Este expansionismo do PCC balançou profundamente o equilíbrio de poder no crime 

organizado brasileiro, encorajando grandes grupos a responder formando suas próprias 

alianças. [...] O PCC se tornou rival, em vez de um parceiro útil, de outros grupos 

criminosos. A maior ameaça seria sentida pelo CV, antigo grande aliado do PCC.  

 

Dessa forma, a oposição ao PCC por outras facções criminosas seria uma resposta 

dessas lideranças em resistência à autoridade que os paulistas buscavam consolidar em presídios 

locais. A ameaça comum que o Comando apresentava a estes novos rivais motivaria o 

surgimento de uma rede de alianças entre facções de diferentes estados com o objetivo de frear 

sua expansão (SAMPÓ, 2018; MANSO e DIAS, 2018).  

Segundo investigação de Manso e Dias (2018), essa busca por equilíbrio de poder no 

mundo do crime brasileiro envolveria a participação de outros grupos sul-americanos 

incomodados com a capacidade de organização do PCC. Logo, Sampaio (2018, p 45, tradução 

nossa34) entende que “O conflito marcou uma grande mudança no equilíbrio de poder no crime 

organizado da América do Sul na medida em que o PCC se direcionava a assumir um papel 

mais central no cenário criminoso da região”.  

Desse modo, é possível observar como o controle das fronteiras com o Paraguai, 

intensificado a partir de 2010 pelo PCC, destaca-se como um dos fatores que levaram ao 

 
33 No original: This PCC expansionismo has greatly tilted the balance of power in Brazilian organised crime, 

encouraging other large groups  o respond by forming their own alliances. [...] PCC has become a rival, rather than 

a useful partner, for other criminal groups. The greatest threat has been felt by the CV, formerly the PCC’s major 

ally. 
34 No original: The conflict marked a major shift in the balance of power in organised crime in South America, 

with the PCC moving to assume more direct role in the region’s criminal landscape. 
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rompimento da aliança estratégica com o Comando Vermelho (MANSO e DIAS, 2018). A 

incapacidade de estabelecer suas próprias rotas vindas da fronteira paraguaia até o Rio de 

Janeiro forçou os cariocas a migrar para uma região de difícil acesso e articulação, o norte 

amazônico. É neste momento em que o CV se alia à terceira maior organização criminosa 

brasileira, a FDN (Família do Norte). A aliança, além de dar acesso à cocaína que entra no 

Brasil pela Colômbia e Peru, mostra-se como uma frente estratégica contra a expansão do PCC 

(SAMPAIO, 2017; SAMPÓ, 2018).  

Entre as soluções postas em prática pelo PCC para enfrentar a intensificação dos 

conflitos com facções concorrentes, Manso e Dias (2018) destacam o aumento na realização 

dos batismos. Por meio da cooptação de soldados locais, o Comando pretendia fortalecer sua 

presença em novos territórios. 

 

[...] no fim de 2012, o PCC tinha cerca de 2,4 mil presos espalhados por 24 unidades 

da federação – as exceções eram Roraima, Rondônia e Amapá. Em São Paulo, eram 

cerca de 8 mil filiados – 80% dentro dos presídios. Nos dois anos seguintes, a filiação 

pelo Brasil se manteve lenta, e o PCC ganhou 3,2 mil membros em 2013 e 2014. Foi 

nesse ano que a estratégia de ocupação em massa passou a ser posta em prática. Em 

quatro anos, até o começo de 2018, o PCC ganhou 18 mil membros (3 mil em São Paulo 

e 15 mil nos outros estados) e passou a ter mais de 29 mil filiados no Brasil, com 

representantes em todas as unidades da federação. (MANSO e DIAS, 2018, p. 16). 

 

 Na região norte, a presença do PCC e sua pretensão de controle das rotas amazônicas 

de cocaína encontrou forte resistência da Família do Norte e sua aliança com o Comando 

Vermelho. Os conflitos entre as duas frentes intensificaram-se ao longo deste terceiro período, 

atingindo os maiores níveis de violência nos anos de 2016 (SAMPÓ, 2019). Segundo Coutinho 

(2019), as atividades do Comando na região indicam algum nível de proximidade e cooperação 

com antigas organizações colombianas, as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia).  

 

As autoridades policiais do Amazonas começaram a observar um aumento da 

brutalidade dos combates entre traficantes rivais na região do rio Amazonas. Chamados 

de “piratas”, os soldados do PCC atacaram carregamentos de drogas transportados em 

navios da FDN e do CV, em vários casos usando os fuzis AKM e FAL, típicos dos 

guerrilheiros das FARC. [...] Relatórios da polícia brasileira sobre este novo padrão de 

violência parecem confirmar a presença de ex-combatentes das FARC nos grupos de 

assalto usados pelo PCC na guerra pelo controle das rotas da Colômbia. (COUTINHO, 

2019, p. 63, tradução nossa35). 

 
35 No original: The Amazonas police authorities began to observe an increase in the brutality of the fighting 

between rival traffickers in the Amazon river region. Called “pirates,” the PCC soldiers attacked drug shipments 

carried on FDN and CV vessels, in several cases using the AKM and FAL rifles typical of FARC guerrillas. [...] 

Reports by Brazilian police into this new pattern of violence appear to confirm the presence of FARC ex-

combatants in the assault groups used by the PCC in the war for control of the routes from Colombia 
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Desse modo, a inserção do Comando em novos territórios encontrou uma expressiva 

resistência do mundo do crime desses locais. Sua pretensão de estabelecer-se nacionalmente, 

por meio do controle do sistema penitenciário e das rotas da droga, provocou a movimentação 

contrária de diferentes atores do mundo do crime da América do Sul, sobretudo de grandes 

facções brasileiras como o CV e a FDN.  

Nesta terceira fase analisada, é possível perceber como o emprego ilegal da força pelo 

PCC é direcionado para sua inserção em territórios estratégicos à maximização de seus lucros, 

especialmente a região amazônica e as fronteiras com Colômbia e Peru (SAMPAIO, 2017). A 

atividade do Comando na região e a imposição de sua autoridade no mundo do crime inflamou 

movimentos de equilíbrio de poder de organizações criminosas locais.  

Para Sampó (2019), a nacionalização do PCC estabeleceu uma conjuntura conflituosa na qual 

apresentavam-se duas frentes: uma interna, contra rivais nacionais pelo controle das rotas da 

droga que transpassam o país; e uma externa, disputada internacionalmente em países vizinhos 

como o Paraguai e Bolívia, onde o Comando busca o controle direto das fontes primárias do 

narcotráfico. Para fins de análise, entende-se que a coerção seguiu cumprindo um importante 

papel no exercício de poder do PCC, sendo verificada como existente de forma absoluta na 

Tabela 9.  

 

Tabela 9. Esquema de variáveis atualizado com coerção analisada no terceiro período. 

  

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

Coerção física 

 

1 1 1 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

0 

 

0,5 

 

- 

 

 Fonte: Autor. 
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4.3.3 Monopólio de mercados ilegais: internacionalização do narcotráfico 

 

 Neste último período em análise, o PCC desfruta de uma posição central firmada no 

narcotráfico paulista, atuando com exclusividade como uma organização varejista. O 

monopólio no estado, conquistado ao fim da fase anterior, conta com um estável mercado 

consumidor e uma rede de parceiros regulada pelo Comando. (MANSO e DIAS, 2018). 

 Apoiada por essa conjuntura sólida e lucrativa, a organização foi capaz de buscar novos 

mercados consumidores nas demais regiões do país. A respeito da expansão comercial do PCC, 

Ferreira (2018, p. 156, tradução nossa36) aponta que “[...] é justamente essa consolidação do 

poder de controle do tráfico de drogas no estado mais rico do Brasil, São Paulo, que possibilita 

a expansão gradual de um ator não estatal violento local para um transnacional”. Segundo 

Manso e Dias (2018), a organização, comportando-se como uma empresa capitalista, tinha a 

pretensão de reduzir o preço em função da escala e dos prazos de pagamento, de modo a situar 

o PCC em condições competitivas no mercado nacional da droga.  

 

O novo modelo de negócio cria um círculo virtuoso: a oferta de mercadorias a preços 

mais baixos abre espaço nos mercados varejistas; essa ampliação gera aumento nas 

vendas; o crescimento da demanda, por sua vez, melhora as condições de negociação 

com os produtores nos países vizinhos, o que facilita a redução dos preços. Em suma, 

um projeto de forte tendência monopolista. Como agência reguladora, ele se tornaria 

ainda o avalista dos contratos, graças à força acumulada ao longo dos anos. A rede de 

empreendedores e o protagonismo da empresa PCC traziam vantagens comerciais 

incomparáveis. (MANSO e DIAS, 2018, p. 160). 

 

 Dessa forma, é possível observar como o Comando utiliza das condições e vantagens 

previamente alcançadas nos territórios sob seu domínio para alavancar-se rumo a novos 

mercados. No entanto, como abordado na seção anterior, a inserção do PCC em outros estados 

e a pretensão de controlar o mundo do crime em regiões sob o domínio de figuras locais 

provocaria um movimento de resistência aos paulistas (SAMPAIO, 2017; SAMPÓ, 2018). A 

formação de alianças por facções rivais e a existência de grupos locais dispostos a fazer frente 

ao PCC nos mercados regionais conseguiram diminuir seu ritmo de expansão (MANSO e 

DIAS, 2018; SAMPAIO, 2017).  

A oposição de organizações nacionais à expansão do Comando ocorreria de forma 

paralela à um fortalecimento de sua presença em países vizinhos. Embora não seja clara a 

relação entre esses dois processos, é possível observar a consolidação do controle do PCC no 

 
36

 No original: Furthermore, it is precisely this consolidation of power controlling drug trafficking in the wealthier 

state of Brazil, São Paulo, that makes possible a gradual expansion of a local violent non-state actor to a 

transnational one. (Ferreira, p. 156) 
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interior do Paraguai e da Bolívia, não mais restrito às fronteiras desses Estados (COUTINHO, 

2019; SAMPAIO, 2017). No Paraguai, o Comando passaria a envolver-se diretamente na 

produção e envio da maconha ao Brasil, assim como armas, munições e cigarros 

contrabandeados (COUTINHO, 2019). Na Bolívia, a facção conquistaria uma posição de 

exclusividade da produção da cocaína, sendo capaz de controlar grande parte da distribuição 

provinda do país (COUTINHO, 2019; SAMPAIO, 2017).  

O domínio de grande parte dos setores de produção do narcotráfico na América do Sul 

garantiria ao PCC condições de alcançar mercados ainda mais distantes. Durante a segunda 

década do século XX, a diminuição do consumo da cocaína pelos Estados Unidos resultou na 

maior atratividade da Europa enquanto mercado consumidor da cocaína (SAMPAIO, 2017). 

Somando-se a isso, a dificuldade na articulação de rotas da droga junto aos tradicionais cartéis 

mexicanos fez com que o PCC direcionasse suas atividades para o continente europeu 

(SAMPÓ, 2019).  Desse modo, Sampaio (2017) discorre sobre a capacidade do Comando de 

articular rotas internacionais que transportam a droga, desde as regiões produtoras, em direção 

à grandes centros urbanos da Europa. O porto de Santos, no estado de São Paulo, destaca-se 

como um importante ponto de saída de mercadorias ilícitas nessas articulações (SAMPAIO, 

2017; SAMPÓ, 2018). Nesse sentido, Sampaio (2017) e Manso e Dias (2018) também apontam 

evidências, a partir de 2014, que indicam a cooperação entre o PCC e a máfia italiana 

N’Drangheta, cuja finalidade seria a de conduzir cocaína boliviana até portos Europeus.  

A expansão do PCC em busca de novos mercados englobaria também países da África 

Ocidental, como Nigéria, Guiné Bissau e Senegal (SAMPÓ, 2019). Segundo análise de Sampó 

(2019), as organizações dessa região, por sua vez, trabalham de forma coordenada com a 

organização brasileira com o objetivo de transportar a droga para outros centros urbanos, como 

Oriente Médio, Europa, Ásia e Oceania.  

 

As organizações criminais, tanto latino americanas como africanas, encontraram um 

ponto médio que lhes permite trabalho em conjunto e manter um negócio rentável e de 

baixo custo. [...] Dessa maneira, as latino americanas funcionam como facilitadoras 

para as organizações africanas em seu território e as africanas proporcionam apoio 

logístico, serviços de recolhimento e transporte em seu continente. (SAMPÓ, 2019, p. 

200, tradução nossa37) 

 

 
37

 No original: Las organizaciones criminales, tanto latino americanas como africanas, han encontrado un punto 

medio que les permite trabajar de conjunto y mantener un negocio que les resulta redituable a bajo costo. [...] De 

esa manera, las latinoamericanas funcionan de facilitadoras para las organizaciones africanas en su territorio y las 

africanas proporcionan apoyo logístico, servicios de acopio y transporte en su continente. 
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Diante disso, é possível observar a posição central ocupada pelo PCC no narcotráfico 

do continente sul-americano na medida em que atua como articulador da droga, desde sua 

produção até entrega para outras regiões do planeta, operando em diferentes Estados. Ao fim 

deste terceiro período, de acordo com apuração de Alexandre Hisayasu (2016), o Comando 

arrecadou cerca de R$ 200 milhões por ano, sendo 80% de seu rendimento provindo do tráfico 

de drogas. Ainda segundo o autor, o restante da renda teve origem do tráfico de armas, assalto 

a bancos, sequestros e mensalidades cobradas dos mais de 10 mil integrantes. 

Segundo Coutinho (2019), o PCC dispõe de contas bancárias em diferentes países para 

a lavagem do dinheiro obtido no mundo do crime. Para realizar esse tipo de operação, conta 

com o auxílio de mais uma importante conexão internacional formada com o Hezbollah38.  

 

Os criminosos brasileiros (PCC) oferecem proteção aos agentes libaneses e atuam como 

operadores logísticos para as milícias xiitas que enviam drogas por portos brasileiros 

para a África, Europa e Oriente Médio. Em troca, os libaneses oferecem redes de 

logística e lavagem de dinheiro que permitem ao PCC alcançar mercados da droga já 

familiarizados ou dominados pelo Hezbollah, incluindo muitos na África e no Oriente 

Médio. (COUTINHO, 2019, p. 63, tradução nossa39). 

 

Desse modo, “O PCC tem se mostrado capaz de adaptar-se, chantagear o Estado, de 

funcionar como uma organização criminosa transnacional [...], e de se tornar uma das maiores 

ameaças à estabilidade política e à segurança pública do Brasil e de seus vizinhos” 

(COUTINHO, 2019, p.63, tradução nossa40).  

A conjuntura regional explanada nesta seção pode ser conferida na Figura 4. O mapa 

apresenta os territórios onda há a presença do PCC, assim como o grau de controle disposto 

pela organização.   

 

 

 

 

 

 

 
38

 Hezbollah é um partido político islâmico xiita e grupo militarizado baseado no Líbano, fundado em 1985.  
39

 No original: Brazilian criminals offer protection to Lebanese agents and act as logistic operators for the Shiite 

militias sending drugs through Brazilian ports to Africa, Europe, and the Middle East.48 In return, the Lebanese 

offer money laundering and logistics networks enabling the PCC to reach drug markets already familiar to or 

dominated by Hezbollah, including many in Africa and the Middle East. 
40

 No original: The PCC has shown itself capable of adapting, of blackmailing the state, of functioning as a 

transnational crime organization [...], and of becoming one of the greatest threats to political stability and public 

security in Brazil and its neighbors. 
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Figura  4. Mapa de territórios onde há operações do PCC. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor com base em Sampaio (2017, p. 48) e Manso e Dias (2017).  
 

A partir da observação do mapa, pode-se perceber a controle do Comando sobre as rotas 

do narcotráfico oriundas da Bolívia e do Paraguai em direção aos pontos de saída para mercados 

internacionais em São Paulo. A disputa por territórios estratégicos no norte brasileiro reflete a 

pretensão de controle das rotas oriundas da Colômbia, nas quais a droga embarca para outros 

continentes em portos nordestinos.   

A partir dos dados apurados, é possível constatar que o PCC, ao atuar 

internacionalmente e maximizar seus lucros em mercados ilícitos transnacionais, demonstra 

indiscutível capacidade de insurgência à soberania nacional dos Estados na região. Apesar da 

oposição de facções rivais que buscam equilibrar o poder exercido pelos paulistas, o Comando 

ainda é capaz de manejar sua presença em estados estratégicos e disputar o controle das rotas 

da droga. Nesse sentido, o estabelecimento de conexões internacionais com o COT mostra-se 
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como um dos fatores que permite ao PCC contornar as dificuldades impostas por facções 

nacionais e suas alianças na medida em que logra ganhos pela exploração de mercados globais. 

Para fins de análise, na Tabela 9 a variável monopólio de mercados ilegais pode ser considerada 

como existente de forma absoluta.  

 

Tabela 10. Esquema de variáveis com monopólio de mercados ilegais analisado no terceiro 

período. 

  

  

Constituição e 

conquista territorial 

90’s - 2001 

Evolução e 

imposição da 

dominância 

2001 - 2006 

Manutenção da 

dominância e 

expansão 

internacional 

2006 - 2016 

 

Consenso 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

Coerção física 

 

1 1 1 

Monopólio de 

mercados ilegais 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 
Fonte: Autor. 
 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Este terceiro capítulo se propôs a analisar a evolução do PCC, desde sua formação como 

um grupo violento no interior do sistema penitenciário paulista, até o alcance de uma posição 

central no mundo do crime sul-americano como organização criminosa transnacional. Nesse 

sentido, pôde-se observar a expansão da facção nos presídios, o transbordamento de suas 

atividades para bairros periféricos e sua atuação junto às comunidades marginalizadas.  

 Por meio da eliminação de concorrentes e cooptação de parcerias, o Comando se 

mostrou capaz de controlar as redes de distribuição da droga para o maior mercado consumidor 

brasileiro, São Paulo. O monopólio do narcotráfico no estado era sustentado pela articulação 

direta com o setor de produção em países vizinhos. Dessa forma, um posicionamento 

hegemônico do PCC foi conquistado na medida em que angariava lucros com esse mercado 

ilícito e garantia estabilidade ao mundo do crime local, no processo observado como pacificação 

dos territórios dominados pela organização. A territorialização do Comando em bairros 

periféricos e sua capacidade de ordenamento social redefiniram o relacionamento entre crime 
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organizado e Estado. Nessas localidades, a facção foi capaz de projetar seu poder e buscar 

legitimação para suas ações mediante insuficiência estatal.  

 Uma vez consolidado em São Paulo, o PCC passou a ampliar suas redes de distribuição 

para novos estados do Brasil. A inserção do Comando em mercados regionais e sua pretensão 

por controle de rotas estratégicas do narcotráfico, em especial no norte do país, provocou um 

movimento de oposição de organizações criminosas locais. Desse modo, pôde-se observar a 

busca por equilíbrio de poder no mundo do crime nacional na medida em que facções 

concorrentes se aliaram em oposição ao PCC e sua pretensão hegemônica. Entretanto, o 

Comando não apenas se mostrou capaz de resistir às disputas contra essas novas frentes, como 

também fortalecer seu domínio sobre os setores de produção da droga na Bolívia e no Paraguai. 

O controle sobre o narcotráfico na região possibilitou ao PCC a articulação de parcerias 

internacionais, estabelecendo rotas comerciais em direção à África, à Europa e ao Oriente 

Médio. Logo, é possível compreender que o PCC demonstra a capacidade de assegurar sua 

hegemonia em cenário regional frente a movimentos de oposição, além de projetar-se 

internacionalmente em busca da maximização de seus lucros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O crime organizado evoluiu em nível de atuação, modo operacional e capacidade de 

ingerência estatal. A globalização econômica sucedida nas últimas décadas do séc. XX foi 

acompanhada pelo advento de oportunidades em mercados ilícitos ao redor do planeta. Com o 

objetivo de atender à estas oportunidades e maximizar seus lucros, organizações criminosas 

alcançaram competência internacional, estabelecendo rotas de distribuição de produtos ilegais 

entre diferentes regiões por meio de um cenário entendido como o mundo do crime. Neste 

ambiente de ilegalidades, organizações criminosas transnacionais disputam o controle de 

mercados ilícitos, atuando de forma paralela ao Estado em busca da hegemonia do crime. Logo, 

esta pesquisa teve como objetivo verificar a existência de um posicionamento hegemônico no 

mundo do crime regional da organização brasileira Primeiro Comando da Capital.  

Para tanto, o primeiro capítulo abordou as premissas teóricas do Sistema-Mundo, 

estabelecendo o arcabouço teórico e conceitual desta pesquisa. Tal abordagem permitiu 

compreender a atuação do crime organizado transnacional por meio da terceira camada da 

economia identificada por Braudel, a do contra-mercado. Nesse sentido, organizações 

criminosas transnacionais utilizam-se da imposição da força e da conquista de prestígio e 

fidelidade para controlar mercados ilícitos e garantir lucros extraordinários.  

A abordagem teórica também possibilitou entender como a internacionalização do 

crime refletiu em uma conjuntura na qual as regiões do sistema desempenham diferentes 

funções na economia ilícita. A periferia do sistema-mundo passa a corresponder às áreas de 

produção e/ou extração de produtos ilegais, ao passo que as regiões de centro global se 

configuram como os pontos finais dessas cadeias de mercadorias, os mercados consumidores. 

Desse modo, na periferia, devido a baixa presença estatal e insuficiência das instituições, 

organizações criminosas transnacionais gozam de maior capacidade de atuação. Logo, pôde-se 

perceber como organizações criminosas mostram-se mais presentes em regiões periféricas do 

sistema, ocupando espaços em centros urbanos periféricos e relacionando-se com comunidades 

marginalizadas, em um fenômeno compreendido como territorialização.   

No segundo capítulo, procurou-se investigar a conjuntura do mundo do crime existente 

na periferia do sistema, tendo como enfoque a América Latina. Assim, pôde-se perceber o 

importante papel desempenhado pela região no narcotráfico enquanto setor de produção ou 

transporte de drogas, como cocaína e maconha, para os grandes centros consumidores nos 

Estados Unidos e Europa. Também foi possível observar como o Brasil, que devido a sua 

posição geográfica configurou-se durante os anos como país de transporte, passa a apresentar-
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se, nas últimas décadas do séc. XX, como um significativo mercado consumidor de drogas na 

região.  

Desse modo, observou-se que a condição do país enquanto centro de consumo e rota de 

trânsito para outros mercados foi entendida pelo crime como um pólo de oportunidades. 

Consequentemente, a maior presença de grupos criminosos e a decorrente ação combativa do 

Estado brasileiro resultariam em condições para o surgimento de grandes facções criminosas, 

originadas principalmente no sistema carcerário. Sendo assim, ainda neste capítulo buscou-se 

identificar os fatores que levaram à ascensão do Primeiro Comando da Capital no sistema 

penitenciário paulista, das quais puderam-se destacar a precariedade e a hostilidade desse 

sistema à população encarcerada.  

Por fim, o terceiro capítulo teve como objetivo analisar a atuação e evolução histórica 

do Primeiro Comando da Capital, e assim verificar a existência de um posicionamento 

hegemônico da organização no mundo do crime regional. Para tanto, a seção foi dividida em 

três fases temporais nas quais o PCC atuou de forma distinta, são elas: Constituição e Conquista 

Territorial, entre os anos de 1993 e 2001; Evolução e Imposição da Dominância, entre os anos 

de 2001 e 2006; Manutenção da Dominância e Expansão Internacional, de 2006 até 2016. A 

partir dessa determinação temporal, buscou-se analisar a atuação do PCC em cada período por 

meio de três variáveis baseadas na compreensão teórica do capítulo 1: Consenso; Coerção; e 

Monopólio de mercados ilegais.  

 Durante o período de Constituição e Conquista territorial, pôde-se observar a 

importância do discurso promovido pelo PCC, de união e cooperação entre a população 

carcerário, como fator legitimador do emprego ilegal da força física. Desse modo, os dois 

pilares, coerção e consenso, atuam em uma dinâmica de retroalimentação na medida em que é 

este ideário de união é o que justifica a imposição da força. Condições de monopólio não foram 

percebidas neste primeiro período, mas sim uma participação inicial em mercados ilícitos 

sustentada pela a articulação com narcotraficantes de estados fronteiriços e a eliminação de 

concorrentes.  

 Na fase de Evolução e Imposição da Dominância, verificou-se uma reconfiguração do 

mundo do crime em São Paulo conforme o PCC mostrava-se capaz atuar dentro e fora do 

sistema carcerário. Pôde-se observar como a expansão para bairros periféricos e o início do 

processo de territorialização em comunidades marginalizadas foram resultados do monopólio 

ilegal da força física no sistema carcerário e do controle sobre o narcotráfico no estado. A 

imposição da força, que ao longo do período foi imposta de forma combativa ao Estado e à 

concorrentes em territórios estratégicos, como na fronteira com Paraguai e Bolívia, adquire ao 
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fim uma postura ordenada na medida em que o Comando assume uma postura reguladora do 

crime em São Paulo. Nesse sentido, percebeu-se que o PCC foi capaz de estabelecer e assegurar 

o monopólio do narcotráfico no estado paulista por meio da pacificação de seus territórios, vista 

como benéfica para o mercado consumidor, e pela articulação da droga vinda do Paraguai e 

Bolívia, atuando como principal distribuidor no estado.  

 Durante o último período analisado, de Manutenção da Dominância e Expansão 

Internacional, pôde-se observar a atividade do PCC em duas frentes, uma interna e outra 

externa. Em território nacional, o Comando expandiu-se para outros estados a fim de controlar 

mercados regionais e assumir rotas estratégicas do narcotráfico. Essa expansão resultou na 

busca por equilíbrio de poder de facções rivais que passam a combater a autoridade que PCC 

impõe localmente. A frente externa, por sua vez, corresponde ao domínio da organização sobre 

regiões produtores da droga no Paraguai e Bolívia, e a expansão mercadológica para centros 

consumidores em outros continentes, dos quais destaca-se a Europa.  

     Ao fim dos períodos estudados, foi possível perceber uma dinâmica de retroalimentação 

entre os três pilares da hegemonia no mundo do crime: coerção física, consenso e monopólio 

de mercados ilegais. A relação entre as três variáveis analisadas pode ser observada na Figura 

5.  

 

Figura 5. Dinâmica entre as variáveis analisadas nos três períodos temporais delimitados. 
 

 

 
Fonte: Autor. 
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A partir da análise da figura acima, é possível perceber que a dinâmica de 

retroalimentação entre coerção e consenso, ao longo dos três períodos, garantiram a atividade 

e lucratividade do PCC. A organização, atuando em uma economia ilícita de mercados difusos, 

foi capaz de reproduzir a atuação de empresas capitalistas por meio da camada do contra-

mercado identificada por Braudel. Nesse sentido, observa-se que esse processo se fez contínuo 

ao longo dos três períodos estudados. Ainda que o pilar econômico, de monopólio de mercados 

ilícitos, alcance esta mesma dinâmica apenas no último período, pôde-se analisar que os lucros 

adquiridos nesse mercado foram essenciais para a evolução do PCC, seus meios de emprego da 

coerção e conquista de consenso. Do primeiro período para o segundo, os lucros com a 

participação no narcotráfico foram fundamentais para a inserção e estabelecimento do 

Comando na fronteira. Por conseguinte, entende-se que foi devido ao monopólio local do 

narcotráfico em São Paulo, conquistado no segundo período, que o PCC teve capacidade de 

expandir-se nacional e internacionalmente, de modo a alcançar importantes mercados 

consumidores no terceiro período.  

 Por fim, é possível observar a relação de constante apoio entre as três variáveis 

analisadas. O monopólio do narcotráfico pelo PCC, bem estabelecido em São Paulo e 

alcançando novos mercados em outros estados e países, financia o emprego da coerção na 

disputa com organizações rivais, e o posicionamento em bairros periféricos como um Estado 

paralelo. No sentido contrário, são esses novos mercados em disputa que garantirão mais lucros, 

e o consenso conquistado junto a comunidades marginalizadas que garantirá mais soldados e 

estabilidade no interior de seu território. Logo, conclui-se que essa dinâmica de retroalimentação 

alcançada pelo PCC ao fim dos períodos analisados é o que afirma seu posicionamento 

hegemônico na região sul-americana. 
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