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RESUMO:  

Os valores e garantias fundamentais relacionados aos Direitos Humanos são pilares da 

estrutura constitucional do Estado Brasileiro para garantia existencial da população como um 

todo. Esses valores e garantias que a princípios deveriam abrigar sobre a tutela normativa e 

material todos os indivíduos da sociedade brasileira, com a utilização de mecanismos que 

impossibilitassem a omissão perante os mais vulneráveis, não corresponde ao que se espera 

do poder público perante as necessidades existências dos mais vulnerais. Partindo da 

constatação da realidade omissa do poder público, o artigo a seguir tem como objetivo a 

análise da relação de omissão e promiscuidade da administração pública com o crime 

organizado nas regiões periféricas, com a utilização pesquisas em tribunais de justiça, artigos 

científicos,  periódicos e livros que tratam da atuação do crime organizado, mais 

especificamente sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo e no que 

concerne na existência de tribunais do crime – que constantemente são divulgados pelos 

diversos setores da mídia, de modo a criar uma quimera autoritarista urbana – que tem como 

pitar estrutural o medo e a violência existentes nas comunidades, local onde a classe 

trabalhadora vive e convive com a presença do PCC. Nessas regiões é possível perceber a 

existência de uma “forma” de poder disciplinar, que está aliada à autotutela do poder de 

“polícia” do crime organizado. Foi oportuno detectar que a periferia, formada por seres 

humanos historicamente desprivilegiados, sofre de punições proporcionadas por uma junção 

do Estado com o crime organizado. A exclusão das periferias do acesso as riquezas nacionais 
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não permitem que os direitos fundamentais sejam obtidos pela população periférica, afinal é 

neste tipo de contexto que a Teoria da Co-culpabilidade do Estado – onde o Estado por sua 

omissão estereotipada fabrica o perfil de delinquente e delinquência – desenvolvida por 

Eugenio Raúl  Zaffaroni (1981), ganha forma perante as situações de autodeterminação e 

criminalidade nessas regiões. Esse artigo buscou elucidar os vetores sintomáticos de 

degradação das comunidades periféricas, devido as ações e omissões empreendidas pelo 

Estado e suas consequências. Como também analisar como funciona a estrutura de dominação 

do trabalhador periférico e os fatores que impossibilitam a revolta generalizada dessa 

população, visto que seus direitos, esperanças e projeção de igualdade programados pela 

Constituição Federal de 1988 não se mostram reais até o presente momento. 

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do crime. Tribunal do PCC. Autotutela. Junção Estado e 

Crime. 

 

ABSTRACT:  

The fundamental values and guarantees related to Human Rights are pillars of the 

constitutional structure of the Brazilian State for the existential guarantee of the population as 

a whole. These values and guarantees that, in principle, all individuals of Brazilian society 

should have under the normative and material protection, with the use of mechanisms that 

prevent omission from the most vulnerable, do not correspond to what is expected of the 

public power in view of the needs of the public. more vulnerable. Starting from the 

verification of the omitted reality of the public power, the following article aims to analyze 

the relationship of omission and promiscuity of the public administration with organized 

crime in the peripheral regions, using research in courts of justice, scientific articles, 

periodicals and books dealing with the activities of organized crime, more specifically on the 

First Command of the Capital (PCC) in São Paulo and with regard to the existence of criminal 

courts - which are constantly disseminated by the various sectors of the media, in order to 

create a chimera urban authoritarian - which has the structural fear and violence existing in 

the communities, where the working class lives and lives with the presence of the PCC. In 

these regions it is possible to perceive the existence of a "form" of disciplinary power, which 

is coupled with the self-protection of the "police" power of organized crime. It was opportune 

to detect that the periphery, formed by historically underprivileged human beings, suffers 

from punishments provided by a combination of the State and organized crime. The exclusion 

of peripheries from access to national wealth does not allow fundamental rights to be obtained 
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by the peripheral population, after all it is in this type of context that the Theory of Co-

culpability of the State - where the State for its stereotyped omission produces the profile of 

delinquent and delinquency - developed by Eugenio Raúl Zaffaroni (1981), takes shape in the 

face of situations of self-determination and criminality in these regions. This article sought to 

elucidate the symptomatic vectors of degradation in peripheral communities, due to the 

actions and omissions undertaken by the State and their consequences. As well as to analyze 

how the structure of domination of the peripheral worker works and the factors that prevent 

the generalized revolt of this population, since their rights, hopes and projection of equality 

programmed by the Federal Constitution of 1988 have not been real until the present moment. 

KEYWORDS: Court of crime. PCC Court. Self-care. Junction State and Crime. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os problemas decorrentes da divisão centro e periferia são normalmente 

encontrados em muitas cidades do mundo e carregam com eles inúmeros métodos de 

separação entre essas regiões e grupos, aliadas às tensões sociais de desigualdade econômica, 

racial e sociológica. No Brasil especificamente percebe-se que a desigualdade é sobretudo de 

natureza regional e racial (CARVALHO, 2001, p.190). Essa separação está emoldurada no 

conjunto dicotômico mais evidente dessas relações centro versus periferia, que se encontra na 

luta de classes, no qual são ajustadas de acordo com o espaço geográfico, definindo com isso 

o palco das relações e realizações humanas. As necessidades de cada região são peculiares e 

demandam atuações diversificadas do Estado para o seu desenvolvimento. Contudo o que 

fazer quando a tutela e os deveres do Estado não buscam, dentro da legalidade institucional, 

interação com determinadas regiões como as periféricas? Além disso, qual é a força de 

resignação que não possibilita o alcance da cidadania aos periféricos, com isso impedindo a 

exigência ao acesso de seus direitos constitucionais? O presente artigo tem for finalidade 

exibir um breve retrato de como prospera a “justiça” nas periferias, de como o controle social 

é realizado distante das forças estatais e quais são essas forças que estão presentes nas 

comunidades periféricas. 

A Constituição Federal vigente é expressa e cristalina em seu art. 3º, III, sobre 

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil em erradicar a pobreza a 

marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, porém esse é um comando 

que não tem surtido efeito. Por certo que os problemas das populações periféricas paulistas – 

que sofre pela assustadora falta de comprometimento do Poder Público em promover os 
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direitos fundamentais – são frutos da frivolidade no entendimento de que não é só a igualdade 

formal, prevista de forma abstrata na lei, mas também a igualdade material que devem ser o 

foco de atuação do Estado, o que colocaria a atuação penalista em seu devido lugar, como 

“ultima ratio”, a punição vista como último recurso. Nesse diapasão, regiões ou grupos de 

pessoas mais carentes e mais afetadas devem ter direito a uma atenção prioritária e 

diferenciada pelo Estado, justamente para, em nome do princípio da igualdade, “proporcionar 

uma igualdade real entre todos os cidadãos”. (SOUZA, 2013). Por isso, a falta de acesso e 

degradação da periferia inegavelmente é fator gerador de insatisfação, realidade que 

visualizaremos no desenvolvimento do presente artigo. 

 

2. SOBRE AS PERIFERIAS  

A formação das periferias ocorreu por intermédio da omissão estatal que negou 

aos trabalhadores o acesso as riquezas nacionais geradas pelos meios de produção, fato que 

reflete diretamente na realidade da exclusão histórica dos afrodescendentes no Brasil, essa 

escolha da classe dominante foi o principal agente gerador da existência abismal de 

desigualdades materiais entre grupos dominantes e grupos dominados do nosso 

contemporâneo. O Prof. Florestan Fernandes (1995) explica que a legislação, os poderes 

públicos e os círculos politicamente ativos da sociedade se mantiveram indiferentes e inertes 

diante de um drama material e moral que sempre fora claramente reconhecido e previsto, 

largando-se o negro ao penoso destino que estava em condições de criar por ele e para ele 

mesmo. 

Essas comunidades periféricas sofrem grande influência das manifestações de 

poder no espaço, onde a presença do Estado Policial, aliadas da ausência do Estado Social 

possibilitam a eclosão de outro tipo de domínio, o domínio do supostamente mais forte, fato 

que naturaliza as desigualdades e obscurece a justiça formal do direito. Similarmente valendo-

se da disseminação violenta de golpes existências contra os desprivilegiados, com a utilização 

de implacáveis critérios raciais, sociais e regionais. Para o filósofo Michel Foucault, o sistema 

do direito, o campo judiciário, são canais permanentes de relações de dominação e técnicas de 

sujeição polimorfas. O direito deve ser visto como um procedimento de sujeição, que ele 

desencadeia, e não como uma legitimidade a ser estabelecida. (FOUCAULT, 1984), por isso a 

face do Estado Policial se manifesta nas periferias de forma repressora e opressora com o 

objetivo simples de domesticar as classes trabalhadoras. 
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Nesse sentido o Brasil carrega um histórico peculiar de grupos organizados que 

apresentavam ameaça ao sistema de governo, cada um em seu momento histórico, com 

valores como a luta pela liberdade, justiça e paz, assim vemos, por exemplo, na revolta de 

Canudos e dos Quilombos (GOMES, 2019). Não foi somente nessas revoltas que esses 

valores foram feitos de bandeira estandarte, em muitos outros momentos históricos e 

sobretudo em nosso momento atual, que o PCC2 tem em seu estatuto esses valores, quiçá 

esses valores tivessem o poder de transpor os interesses individuais capitalistas e de modo 

efetivo, tivesse o poder de transformar a realidade dos desfavorecidos.  

Assim também, o Estado brasileiro, seus operadores e seus organismos de 

controle rotulam determinadas regiões, colocando suas prioridades de acordo com a sua 

região ou endereço ou Código de Endereçamento Postal (CEP), o que expõe a existência real 

de atuação estatal discriminatória, preconceituosa e racistas contra ou a favor dos moradores 

de determinadas regiões. O prof. Silvio Almeida ressalta da seguinte forma esse conflito: 

 

Achar que no Brasil não há conflitos raciais diante da 

realidade violenta e desigual que se apresenta 

cotidianamente beira ao delírio, a perversidade ou a mais 

absoluta má-fé. A população negra constitui mais da 

metade da população brasileira. Diante de tal demografia 

é difícil conceber a possibilidade de um projeto nacional 

de desenvolvimento sem que o racismo seja enfrentado no 

campo simbólico e prático. (ALMEIDA, 2018, p.154) 

  

Esse fato de exclusão social determinado pelo racismo, veio inicialmente do 

processo de marginalização e de não integração dos negros à sociedade. Marginalizados e 

desempregados, passaram a viver em barracos nos arredores da cidade, realidade que até nos 

dias atuais auxiliam a formar algumas rotulações preconceituosas das favelas (SILVA, 1937). 

Como resultado algumas regiões sempre terão suas demandas atendidas com pautas de 

prioridades, já outras regiões, as periféricas, ficarão e aliás ficam ao desalento da vontade 

residual do Poder Público. Portanto essa realidade corrobora em como as leis e regras 

derivadas do mandamento constitucional sofreram mutações na sua aplicação, para atender as 

regiões privilegiadas pelos operadores do Estado. Portanto é possível atestar que as periferias 

 
2 Primeiro Comando da Capital (PCC) é uma organização criminosa que nasceu em São Paulo e está presente em 

mais 22 estados brasileiros, além do Paraguaia e a Bolívia. (R7,2018) 
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são formadas majoritariamente pelos excluídos de privilégios, que historicamente no Brasil 

são os negros, pardos, pobres, indígenas e demais minorias sociais destinadas a viver nas 

periferias.  

 

3. MOLDES DE DOMINAÇÃO 

O antagonismo histórico existente na distinção entre as classes dominantes e as 

classes dominadas favoreceu para que nessas diferentes instâncias a classe que impera tome o 

domínio do poder público e do poder das religiões, para com isso manter as demais classes 

sobre o seu jugo. Os Estados modernos usaram a religião e o poder de polícia legítimos para o 

controle social da massa de proletariados (CARVALHO, 2002), porém é perceptível que 

desde a idade média essa união entre religião e Estado não obteve plenitude em sua eficiência 

no controle social. Por isso o surgimento de um novo ator nessa relação, sendo esse novo ator 

as instâncias do crime organizado, o qual possibilitaram a criação de um sistema perfeito de 

dominação da classe trabalhadora, de modo a manter o proletariado periférico sob controle, 

submisso ao descaso e aos preconceitos sofridos ao longo do tempo pelos limites impostos, no 

plano local, pelo jugo do “mundo do crime” (FELTRAN, 2008). Assim o lampejo evidente 

das relações de conivência do Estado com facções criminosas torna-se clara ao passo que a 

facção PCC perpetra suas ações. 

O Estado capitalista impõe ao pobre das periferias – pela ausência de inclusão 

social – uma educação formal precária, a negação dos direitos fundamentais e negam a 

salvaguarda de seus direitos subjetivos afrontados pelas transgressões feitas pelas facções. 

Fatos esses que resultam no absoluto cerceamento de oportunidades que poderia evitar a 

inclusão do periférico em uma zona de anomia, onde a interrupção do direito coloca a vida 

sob total vulnerabilidade (AGAMBEM, 2007). O direito penal deve ser aquele ordenamento 

voltado ao princípio da intervenção mínima do Estado de Direito, a ser aplicado quando as 

demais alternativas sociais e do direito não apresentassem mais efetividade, o que deveria ser 

a “ultima ratio” (último recurso) do ordenamento jurídico tornou-se a primeira e a única 

relação e reação estatal às condutas dentro das comunidades, isso quando raramente o Estado 

– através das forças policiais – atua na periferia para proteção do bem jurídico com 

truculência e arbitrariedade. Contudo a polícia normalmente não vão às periferias, onde o 

PCC atua livre, leve e solto, o que existe é uma lei do silêncio nessas regiões de São Paulo3 

(BBC, 2018). Tudo isso faz com que o cidadão periférico, para solucionar conflitos, precise 

 
3  Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42643310 > Acesso em outubro de 2019 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

199 
 

buscar a tutela dos “irmãos” do PCC, para terem uma solução próxima do mínimo aceitável 

de justiça. O que coloca o periférico em uma situação de submissão a mais um sistema, o 

sistema criminal, além dos demais sistemas da vida em sociedade que o periférico está 

submetido pelo pacto social. 

 

 

4. O TRIBUNAL DO CRIME E SUA ESTRUTURA 

A situação de exploração da miséria das periferias, em que o exército de 

trabalhadores se encontra, demonstram a situação de coisa em que o ser humano periférico é 

esculpido. Essa configuração padrão desenvolvida até hoje na sociedade contemporânea 

resgata os padrões formulados pela sociedade burguesa moderna. Assim como o trecho do 

Manifesto Comunista explica:  

 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da 

sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. 

Não fez nada mais do que estabelecer novas classes, 

novas condições de opressão, novas formas de luta em 

lugar das que existiam no passado (MARX, ENGELS, 

1988) 

 

Partindo dessas primícias geradas pelo antagonismo da luta de classes, da 

opressão e dominação das elites convencionais perante o proletariado periférico, temos os 

pilares para o ajuste dos modelos de gestão do crime organizado, dentro e fora dos presídios, 

no qual, mostrasse idêntico aos padrões jus-positivistas burgueses contemporâneos, onde as 

lideranças hierárquicas burguesas dominaram o sistema de separação dos poderes da estrutura 

democrática dos 3 poderes do Estado. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si, 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o Poder do Estado que manifestasse por três funções 

distintas: a jurisdicional, a executiva ou administrativa e a legislativa. Montesquieu, autor da 

célebre obra Espirito das leis, publicada em 1748, foi responsável pela sistematização desses 

princípios, atribuindo cada função identificada a um órgão específico independente, ou seja, a 

função de dizer as leis ao Legislativo, a de aplicar a lei ao Executivo e a de julgar ao 

Judiciário (MESSA,2016). Esse modelo de Poder do Estado foi copiado e ampliado pelo PCC 

de forma a criar pequenos “feudos” onde cada repartição tem frações desse poder com a 
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possibilidade de legislar, julgar e executar de acordo com alguns princípios gerais da facção. 

Esse poder fracionado é verificado e normalmente monitorado pelos demais “feudos” criando 

um mecanismo de freios e contrapesos em cada escalão da estrutura como exemplificado no 

organograma a seguir: 

 

 
 

 

Essa estrutura potencializadora do PCC, como instituição ramificada e 

capilarizada, penetra em todas as demais instituições corporativistas regionais como uma 

representação soberana. Dese modo a organização do PCC permite que sua influência se 

estabeleça no consciente coletivo das comunidades como força que mantem o interesse 

coletivo acima do interesse individual com valores de justiça. Um exemplo dessa capilaridade 

e influencias sobre as corporações é encontrada na utilização de igrejas para a lavagem de 

dinheiro, como afirma o Delegado Fabrízio Galli, chefe da delegacia de repressão a 

entorpecentes da Policia Fedral (PF): 

 

  

O dinheiro do tráfico era juntado ao dízimo na igreja que 

foi construída só para essa função. Donos de empresas de 
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automóveis cediam carros para transportes de drogas. Os 

açougues faziam lavagem também. E a imobiliária 

alugava imóveis para a facção4 (UOL,2019). 

 

Esse fato deliberativo avoluma a conjuntura de adequação social do crime 

organizado atuante nas periferias, no qual a persuasão dos que apresentam o domínio de 

armas e do poder econômico acabam se tornando congruentes ao poder de polícia do Estado 

brasileiro. Essa persuasão do poder do crime organizado se manifesta com a instituição dos 

tribunais do crime. 

O tribunal do crime é um meio autônomo, dotado de autotutela, com a 

finalidade indireta de controle social do ser humano e da comunidade, que desprovida de 

condições mínimas de acesso aos direitos fundamentais ficam no impasse do medo 

desenvolvido pela omissão e violência do Estado e pela atuação do crime organizado. A priori 

o poder do crime organizado passa a se expressar de modo participativo na vida cotidiana das 

comunidades, com a naturalização da presença e atuação de componentes do PCC, para a 

solução dos mais diversos conflitos dentro das comunidades, mas depois se estabelecem como 

donos dos meios de regramentos empíricos na comunidade para agir de acordo com seus 

próprios interesses. 

O filósofo inglês Zygmunt Bauman (2017) adverte sobre a bomba-relógio da 

desigualdade que está pronta pra explodir em um futuro não muito distante, no qual os altos 

níveis de desigualdade podem trazer consequências sociais, econômicas e políticas negativas, 

acarretando um efeito desestabilizador para as sociedades, onde a figura de uma desigualdade 

existencial vitimiza uma parcela da sociedade, observemos: 

 

São vítimas da desigualdade existencial as categorias 

sociais humilhadas, desrespeitadas e inferiorizadas por 

terem arrancada de si uma parcela fundamental de sua 

humanidade – como os negros americanos ou os 

ameríndios (as “nações nativas”, como a hipocrisia do 

politicamente correto exige chamá-los) nos Estados 

Unidos; os imigrantes pobres, as “castas inferiores” e os 

 
4 Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/noticias/2018/02/21/pcc-usava-igreja-evangelica-para-lavar-

dinheiro-em-sp-diz-pf-pastor-e-preso.htm> Acesso em setembro. 2019. 
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grupos étnicos em vários lugares do mundo.(BAUMAN, 

2011, p.74) 

 

No Brasil, a exclusão das do periférico é similar ao que ocorre em outros 

lugares do mundo. Porém quando lançado o olhar sobre a atuação do tribunal do crime, 

percebesse que esse tribunal é um mecanismo de auto regulação, ou autotutela, auxiliar 

Estado brasileiro, que é controlado por uma nova classe social seleta, que ascendeu 

economicamente através do crime organizado, como é hoje o PCC5. Por isso o aumento das 

sentenças penais do PCC se assemelha a atuação penal do Estado burguês, o que aprofunda 

ainda mais o proletariado periférico dentro da realidade de uma desigualdade existencial. 

 

 

5. O SILENCIO DOMINADOR 

O pacto social definido pelos filósofos contratualistas sobre a disposição de 

uma fração de sua liberdade para garantir a sobrevivência do grupo social (QUADROS, 

2016), no qual o cidadão teria todos os seus direitos protegidos e retornos benéficos pela 

delimitação de sua liberdade. Acontecimento que não alcança o cidadão periférico, quando o 

assunto está relacionado a retribuição e garantia dos direitos sociais. Imediatamente o que 

resta para os proletariados nas periferias é a lei do silêncio, que está diretamente ligada a 

manutenção da alçada das elites sobre a periferia. Com o caráter ausente de interferência e 

atuação do poder de polícia do Estado nessas regiões, o ânimo de atuação das facções torna-se 

verdadeiramente presente. Quando necessário solução de conflitos o agente do PCC, “um 

irmão” ou “sintonia”, é chamado para verificação do caso, mas se o trabalhador periférico 

chama a polícia, esse morador perde a proteção dos agentes do PCC e passa a ser alvo de 

retaliações. Podendo ser vítima de várias situações de violência quando desprotegido do 

manto do crime organizado. O depoimento constante no acórdão que discutiu o Recurso Em 

Sentido Estrito 0007935-88.2017.8.26.0554, a seguir, assenta como esse manto de proteção se 

estabelece. 

 

 

 

 
5 Faturamento do PCC chegará a R$ 800 milhões por ano, diz promotor (R7, 2019) 
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As pessoas associam o “tribunal do crime” a assassinato 

que é para matar, mas não é necessariamente assim, por 

exemplo: esclareceu que quando um casal, a mulher é 

espancada pelo homem, se ela for falar com os cuidadores 

da comunidade, eles vão conversar para ver se traiu, 

saber o que aconteceu e as vezes expulsam. E por isso 

achou que ele poderia ter sido apenas levado embora, 

todavia ao falar com o “Liberdade”, esse lhe disse que 

ninguém iria matar quem matava estuprador, mas ele foi 

conversar com o “Alemão” e passou por cima das ordens 

do comando. Ao questionar ao “Liberdade” se seu irmão 

estaria vivo ou morto, esse respondeu “não sei, faz seu 

corre” Também esclareceu que na época seu outro irmão, 

Samuel, morava no morro e tudo que acontecia falava 

com ele ou com uma pessoa de nome Luana porque ela 

estava presente no barraco e na época falaram que Cesar 

estava no “tribunal do crime” aguardando um laudo 

médico para ver se a criança tinha sido estuprada ou não. 

 

Com base nesse tipo de relato é consenso que o sistema de julgamento utiliza 

alguns meios probatórios para realizar suas sentenças, como por exemplo o aguardo do laudo 

médico para julgar um suposto estuprador. Sento assim os recursos do Estado como o Sistema 

Único de Saúde (SUS) são utilizados por facções criminosas como auxiliares do seu modelo 

de sociedade dentro da sociedade convencional. Como as facções criminosas utilizam os 

recursos Públicos e tornam-se facilitadores, comparados a despachantes facilitadores do 

acesso aos direitos mínimos, ir contra a lei do silêncio ou contra os valores do partido é uma 

escolha perigosa para o proletariado periférico. 

O filósofo Robert King Merton e sua teoria da anomia define a existência de 

conflitos sociais decorrentes das metas culturais a serem alcançadas como meio para a 

obtenção de felicidade dentro da sociedade (MERTON, 1970) no qual são definidas os tipos 

de comportamentos dos indivíduos perante a meta cultural da sociedade, sendo elas a 

Conformidade, onde o indivíduo atinge as metas culturais empregando os meios disponíveis 

pela sociedade; a Inovação onde a o indivíduo atinge a meta cultural capitalista se utilizando 
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de violações das regras sociais; o Ritualismo onde o indivíduo mostra desinteresse em  atingir 

as metas culturais, mas acredita e se mantém sobre o domínio da meta cultural capitalista; a 

Evasão que se estabelece pela desistência dos meios e das metas culturais; e pôr fim à 

Rebelião caracterizada pela revolta e inconformidade com as metas e com os meios 

estabelecidos para o alcance do sucesso da meta cultural capitalista (MERTON, 1970). Essa 

meta cultural capitalista pode ser definida pela busca materializada no consumismo, onde o 

consumo para manutenção da vida extrapola o necessário, ao ponto de colocar o consumismo 

no patamar significativo de transformar os seres humanos em unicamente consumidores e 

rebaixar todos os outros aspectos humanos a um plano inferior ou secundário 

(BAUMAN,2011). Nessa conjuntura é possível caracterizar as facções criminosas dentro do 

perfil do anômico inovador, que absorve a meta cultural do capitalismo e por vias alternativas 

da convencional vai ao encontro de suprir a necessidade existencial capitalista do 

consumismo. As facções criminosas lucram com a atividade criminal o que sublima a eles o 

poder econômico e o poder de controle social das comunidades periféricas. Com essa 

aquisição de poder econômico, permitido pela omissão do Poder Público, as facções 

criminosas atingem a meta cultural criando com isso uma nova classe burguesa que vamos 

denominar como Elite Capitalista do Crime. Essa elite é formada normalmente pelos 

traficantes atacadistas do PCC, que executam a atividade de tráfico por atacado para a 

comunidade, que é o local do varejo de entorpecentes. Por isso a meta cultural é o ponto em 

comum das elites capitalistas convencionais com as elites capitalistas do tráfico, que 

diretamente atuam no controle social do trabalhador. 

O controle social que as facções do crime organizado criam tem o poder de 

atingir principalmente o perfil anômico da Rebelião, o rebelde, de modo a impossibilitar que 

desenvolva forças para lutar contra a elite do sistema capitalista. A lógica no conjunto de 

forças que reprimem a classe trabalhadora e o possível anômico rebelde é exemplificada pelas 

relações de intersecção entre o crime organizado e a omissão do estado. O mecanismo de 

autotutela, jurisdição e auto governança das facções criminosas são mais um modo de 

desvalorização da vida dos seres humanos pertencentes as classes trabalhadoras, que são 

alocados nos guetos periféricos, em benefício do acúmulo de capital por parte das elites já 

mencionadas. Esse modelo de autoproteção, nada mais é do que um instrumento aparelhado 

para manter o trabalhador em um estado antinatural de mansidão. O tribunal do crime do PCC 

e seu estatuto, divulgado amplamente pela imprensa6, destaca que as normas de autoproteção 

 
6 Estatuto do PCC tem 18 artigos e código de ética. (ISTOE, 2017) 
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existentes entre os membros da hierarquia são para os envolvidos com a facção, mas na 

prática toda a periferia fica sobre a custódia dessas regras e submissos ao tribunal do crime no 

caso de infração a essas normas7. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como interesse principal de análise a realidade de como o 

crime organizado interfere na vida das populações periféricas, interferência que conta com o 

auxílio da omissão intencional do Poder Público, o que faz com que as facções criminosas 

sobreponham o poder do Estado na aplicação de “sansões penais” nas favelas. Historicamente 

o Brasil não autoriza de modo efetivo a inclusão social de toda a sua população, 

principalmente a população afrodescendente, criando uma rotulação preconceituosa racial e 

regional. O fato de que esses preconceitos desenvolvem o sentimento de insatisfação na 

população desprivilegiada, o Estado percebe-se diante de uma intensa necessidade de criação 

de mecanismos eficazes para o controle social das classes desprivilegiadas, no qual o 

proletariado periférico é a principal vítima dos mecanismos de controle. Para se alcançar a 

máxima de dominação do periférico percebe-se a  manifestação do controle por parte do 

crime organizado, foi necessário alvo de análise do artigo verificando os aspectos sobre os 

valores que estão impregnados na periferia, no crime organizado e na sociedade; as estruturas 

de organização do crime organizado e seus tribunais; e a análise dessa estrutura acarretada da 

união entre o Poder Público com o poder do crime organizado.  

A luta de classe se manifesta nas periferias como apresentado neste artigo, que 

teve como meta mostrar um retrato crítico da realidade, no qual o proletariado, em seu gueto, 

sobrevive. A partir do reconhecimento de sua realidade e o entendimento do seu papel no 

mundo, o proletariado, pelos mecanismos democráticos pode e tem a chance de transmutar 

sua realidade. Como o professor Adilson Paes de Souza afirma o combate à exclusão social 

compete a todos, autoridades, integrantes da polícia e a sociedade civil, por isso não se pode 

operar a aplicação da lei na lógica de guerra, mas de acordo com os fundamentos normativos, 

dentro da legalidade, pois a coragem se entende como sendo aquela que salvaguarda a opinião 

reta legitima. Sendo assim finalmente podemos inferir que o corajoso é aquele que pauta em 

ser correto, não importa quão difícil isso possa parecer. 

 

 
7  Essas regras do estatuto do PCC e da cartilha são ilegais, contudo, materialmente essas regras surtem efeito nas 

relações sociais das comunidades. 
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