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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por finalidade identificar as causas do insucesso da 

área de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, as quais provocaram um 

significativo aumento do emprego das Forças Armadas (FA) em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Para tanto, o trabalho está estruturado em 05 

(cinco) capítulos. O capítulo 1 apresenta as generalidades, a delimitação do tema, o 

problema, alcances e limites do estudo, a justificativa, as contribuições que poderão 

advir, o referencial histórico, os objetivos do trabalho e, por fim, os procedimentos 

metodológicos. Os capítulos subsequentes tratam dos seguintes aspectos: a gestão 

da Segurança Pública no estado, desde o primeiro governo de Leonel de Moura 

Brizola até os dias atuais, com o governo de Luiz Fernando de Souza, o Pezão; as 

peculiaridades do crime e seus atores mais importantes, fazendo uma descrição das 

principais facções criminosas atuantes no estado, das características do consumo 

doméstico de drogas ilícitas, da diversificação do financiamento desse crime, 

fechando essa parte com os números do crime no estado nos últimos anos; de que 

forma a impunidade contribui com a manutenção dos altos índices criminais 

fluminense, analisando os papéis da Justiça e do Sistema Penitenciário, bem como 

os efeitos maléficos da corrupção em todo esse quadro; por fim, será descrito o caso 

de sucesso da cidade de Nova Iorque, com um exemplo das medidas lá adotadas 

que podem subsidiar os planejamentos das ações para o problema carioca e 

brasileiro; fechando o presente trabalho com a conclusão do conteúdo pesquisado. 

A estratégia de pesquisa baseou-se em estudo de caso sobre os aspectos que 

explicam a atual situação da Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, 

complementado pelo estudo bibliográfico e documental sobre essa questão. A 

pesquisa de campo foi realizada para coletar os dados referentes aos principais 

eventos relacionados com a área da Segurança Pública, gerando subsídios para a 

consecução dos objetivos propostos. 

Palavras-chave: Segurança Pública, Insucessos, Garantia da Lei e da Ordem. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tiene por finalidad identificar las causas del fracaso del 

área de Seguridad Pública en el estado de Río de Janeiro, que provocaron un 

significativo aumento del empleo de las Fuerzas Armadas (FA) en operaciones de 

Garantía de la Ley y de la Orden (GLO). Para ello, el trabajo está estructurado en 05 

(cinco) capítulos. El capítulo 1 presenta las generalidades, la delimitación del tema, 

el problema, alcances y límites del estudio, la justificación, las contribuciones que 

pueden derivarse, el referencial histórico, los objetivos del trabajo y, por fin, los 

procedimientos metodológicos. Los capítulos subsiguientes tratan de los siguientes 

aspectos: la gestión de la Seguridad Pública en el estado, desde el primer gobierno 

de Leonel de Moura Brizola hasta los días actuales, con el gobierno de Luiz 

Fernando de Souza, el Pezão; las peculiaridades del crimen y sus actores más 

importantes, haciendo una descripción de las principales facciones criminales 

actuantes en el estado, de las características del consumo doméstico de drogas 

ilícitas, de la diversificación del financiamiento de ese crimen, cerrando esa parte 

con los números del crimen en el estado en los últimos años ; de que forma la 

impunidad contribuye con el mantenimiento de los altos índices criminales 

fluminenses, analizando los papeles de la Justicia y del Sistema Penitenciario, así 

como los efectos maléficos de la corrupción en todo ese cuadro; por fin, se 

describirá el caso de éxito de la ciudad de Nueva York, con un ejemplo de las 

medidas allí adoptadas que pueden subsidiar los planes de las acciones para el 

problema carioca y brasileño; cerrando el presente trabajo con la conclusión del 

contenido investigado. La estrategia de investigación se basó en un estudio de caso 

sobre los aspectos que explican la actual situación de la Seguridad Pública en el 

estado de Río de Janeiro, complementado por el estudio bibliográfico y documental 

sobre esa cuestión. La encuesta de campo fue realizada para recoger los datos 

referentes a los principales eventos relacionados con el área de la Seguridad 

Pública, generando subsidios para la consecución de los objetivos propuestos. 

Palabras clave: Seguridad Pública, Insectos, Garantía de la Ley y de la 

Orden. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 GENERALIDADES 

Desde o início da década de 1990, as Forças Armadas (FA) têm sido chamadas 

para colaborar na área de Segurança Pública e outras ações subsidiárias Garantia 

da Votação e Apuração de processos eleitorais, em apoio à Defesa Civil, em 

diversas regiões do País, seja em auxílio às forças policiais locais, seja para entre 

outras ações, atendendo o previsto no Art. 142 da Constituição Federal de 1988. 

Essa necessidade é consequência do rápido processo de industrialização em 

alguns países sul-americanos, particularmente a partir de meados do século XX, 

dentre eles o Brasil. Tal fenômeno demandou enorme quantidade de mão-de-obra, 

fazendo surgir diversas oportunidades nas cidades, cujo espaço se urbanizaram 

rapidamente. O somatório desses fatores provocou a migração de enormes 

contingentes de pessoas das áreas rurais para as urbanas, num verdadeiro êxodo 

rural1, fazendo surgir grandes concentrações populacionais em grandes centros 

urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires e Caracas (VELA, 

2015). 

Dessa análise, verifica-se, ainda, que essa migração, conjugada com as 

condições socioeconômicas dos diversos países, teve como consequência a 

formação de núcleos urbanos desorganizados e sem infraestrutura adequada para 

absorver essa população. Daí, apareceram os bolsões de pobreza, como subúrbios 

e favelas, áreas carentes de serviços básicos como o fornecimento de água 

encanada e de uma rede de esgotos. 

Com o passar dos anos, acentua-se a ausência do Estado nessas áreas, 

tornando suas populações alvos fáceis para todo tipo de ilícitos, como venda de 

drogas, ligações clandestinas de água, esgoto e energia elétrica, ocupações de 

áreas irregulares, entre outras, todas bem conhecidas. Com essas peculiaridades e 

atores envolvidos, surgem diversos grupos criminosos, que se aproveitaram da 

precariedade do Estado para instrumentalizar suas ações criminosas, levando aos 

altos índices de criminalidade que temos hoje, particularmente no estado do Rio de 

Janeiro. 

 
                                            
1 O termo êxodo rural é utilizado para caracterizar a saída da população campesina em direção a 

cidade, ou seja, a saída dos moradores da área rural para a área urbana. 
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Assim, cabe destacar a abordagem feita por Visacro (2009) sobre a 

complexidade das questões que envolvem a criminalidade, ressaltando que abordá-

la de maneira simplista, dissociadas entre si, converge, naturalmente, para a crise 

de Segurança Pública, o que faz desta o objeto de análise final do processo, embora 

deve-se ser considerada apenas mais um elemento do problema. 

Daí, partindo desse quadro crônico de insegurança em que vivemos nos dias 

atuais, com os aparatos de Segurança Pública apresentando visível fragilidade 

institucional, indisponibilidade de meios e insuficiência de resultados, que a partir de 

1992, intensificou-se a participação das Forças Armadas em ações de Segurança 

Pública e, nesse contexto, são desencadeadas várias ações, as quais serão 

descritas a seguir, focando àquelas realizadas no Comando Militar do Leste (CML), 

conforme o quadro abaixo: 

Nº de 
ORDEM 

Ano Nome da Operação Objetivos 

1 

1992 

Eleições 
Garantir o pleito eleitoral (até os dias atuais, quando 

solicitado pelo Tribunal Superior Eleitoral) 

2 ECO 92 
Prover segurança na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

3 1994 Rio I 
Cooperar com os Órgãos de Segurança Pública (OSP) 

para a redução das ações do crime organizado 

4 1995 Rio II 
Dar continuidade as cooperações com os OSP, 
ampliando as propostas para combater o crime 

organizado como um todo. 

5 1998 Mercosul 
Prover segurança na Cidade do Rio de Janeiro para o 

XV Reunião do Mercosul 

6  

1999 

Rio Branco ou CIMEIRA 
Proteção da Reunião dos 49 Chefes de Estados dos 

Países da América Latina, do Caribe e União Europeia 

7 Encontro de Petrópolis 
Segurança da cerimônia comemorativa do 40º 

aniversário do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento 

8 2001 Crime Organizado 
Auxílio aos OSP no combate ao Crime Organizado no 

Rio de Janeiro 

9 

2003 

Guanabara 
Atuar face à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro no 

período do feriado de carnaval.  

10 
23ª Reunião da Cúpula 

do Mercosul 
Prover a segurança na cidade do Rio de Janeiro para a 

realização da 23ª Reunião da Cúpula do Mercosul. 

11 2004 Polícia Federal 
Ficar em condições de substituir a Polícia Federal no 

exercício de suas funções. 

12 2006 Abafa 

Realizar operações de busca e apreensão com 
finalidade de recuperar 10 (dez) fuzis FAL e 01 (uma) 
pistola 9 mm roubadas do Estabelecimento Central de 

Transportes (ECT), do Exército Brasileiro, em São 
Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro no dia 03 Mar 06. 

Cumprir mandados de busca e apreensão para 
recuperar armamento roubado do ECT 
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Nº de 
ORDEM 

Ano Nome da Operação Objetivos 

13 2007 
32ª Reunião da Cúpula 

do Mercosul 
Prover a segurança na cidade do Rio de Janeiro para a 

realização da 32ª Reunião da Cúpula do Mercosul. 

14 2007 Entorno 

Intensificar a segurança nas vias urbanas no perímetro 
externo das Organizações Militares operacionais do 
Exército Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro e 

municípios vizinhos, realizando patrulhamento a pé e 
motorizado 

15 
2010 a 
2012 

Arcanjo I a VII 
Apoiar os OSP do estado do RJ, no combate a 

criminalidade no complexo de favelas na cidade do RJ. 

16 2011 
V Jogos Mundiais 

Militares 
(V JMM) 

Prover a segurança nas áreas desportivas e de 
alojamento das delegações participantes dos V JMM, nas 

cidades do Rio de Janeiro, Resende, e Paty do Alferes 

17 2012 Rio +20 
Prover a segurança das delegações participantes, bem 

como dos chefes de Estado e de Governo 

18 

2013 

Libra 
Garantir a segurança para execução do 1º leilão do 

pré-sal do Campo do Libra 

19 
Jornada Mundial da 
Juventude (JMM) 

Prover a segurança das atividades relativas a JMJ e da e 
visita do Papa Francisco à cidade do RJ. 

20 
Copa das 

Confederações Prover a segurança dos Jogos das Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo. 

21 
2014 

Copa do Mundo FIFA 
2014 

22 
São Francisco 

I a VII 

Colaborar com a manutenção da ordem pública na 
cidade do Rio de Janeiro e permitir a implantação de uma 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região do 
Complexo da Maré. 

2015 

23 2016 
Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016  
Prover a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016. 

24 

2017 

Carioca 
Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas 
e do patrimônio na região metropolitana do município do 

Rio de Janeiro 

25 Furacão I a XIV 

Realizar operações de Inteligência e de garantia da lei e 
da ordem (GLO), em cooperação com os OSP nos níveis 
federal, estadual e municipal na região metropolitana do 

Rio de Janeiro 

Tabela 1 – Ocasiões em que as Forças Armadas foram empregadas em GLO na área do CML. 
Fonte: Ministério da Defesa/Comando Militar do Leste. 

 
Verifica-se, nesse breve histórico, a intensa e quase permanente participação 

do EB em ações voltadas para a área da Segurança Pública, especialmente nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Diante de tal cenário, pode-se constatar que tais ações se tornaram constante 

e  rotineiras  ao longo dos anos, sem, contudo, ter apresentado resultados  

satisfatórios para a melhora efetiva e duradoura dos índices de criminalidade do estado. 
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Daí, deduz-se um “círculo vicioso”, que leva a novas ações e assim prossegue sem 

uma solução definitiva e/ou permanente, como a decretação de Intervenção Federal 

no estado do Rio de Janeiro, na área de Segurança Pública, prevista até 31 de 

dezembro do corrente ano (Diário Oficial da União, 16/02/18, Edição Extra). 

 
Figura 1 – Assinatura do decreto de intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
pelo presidente Michel Temer, em 16 de fevereiro de 2018. 
Fonte: http://www.jornalgrandebahia.com.br/2018/03/intervencao-federal-no-rio-de- 
janeiro-soldados-em-vez-de-programas-sociais-ktharina-hofmann-e-thomas-manz/ 

 

 

1.2  PROBLEMA 

O problema pesquisado consiste em identificar as causas que contribuíram 

para o insucesso do estado do RJ, na área de Segurança Pública, que têm levado a 

um aumento da necessidade do emprego das FA em operações de GLO. 

Tais causas serão debatidas sob a égide de diversos pontos de vista, com a 

intenção de destacar as múltiplas percepções sobre o problema, possibilitando a 

consecução da presente pesquisa. 

Para tanto, ressaltar-se-á a gestão da Segurança Pública do Estado no 

combate à crescente criminalidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, 

descrevendo as políticas estaduais para essa área, a partir de 1983 até os dias 

atuais, ressaltando as condições para a atuação dos agentes de Segurança Pública 

estaduais, cuja atuação, influenciará diretamente no quanto o Estado conseguirá 

proporcionar um mínimo de bem-estar social às suas regiões mais carentes, 

reduzindo o “gap” na estrutura social fluminense. 
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Posteriormente, será analisado o crime propriamente dito e seus atores, 

como, por exemplo, o comércio de drogas e armas e o consumo doméstico de 

drogas ilícitas, elementos que financiam o crime organizado, por serem atividades 

altamente lucrativas. 

Com outra ótica, por ironia ou não, essa prática descrita acima colabora, em 

certa medida, para minimizar o hiato na estrutura social do Estado, mesmo que 

esteja diretamente ligado a crescente violência urbana. 

Em seguida, será estudado o fenômeno do sentimento de impunidade, 

levando à máxima de que o crime compensa, passando pela aplicação das leis, pela 

baixa resolubilidade dos crimes pelas forças policiais, somados com a perversa 

contribuição da corrupção. 

Diante do cenário apresentado, verifica-se que o emprego das Forças 

Armadas, por si só, não tem colaborado de forma duradoura para a melhora dos 

índices de criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Daí, deduz-se que são 

necessárias ações complementares para se atingir esse objetivo, as quais, 

aparentemente, não estão sendo colocadas em prática de forma adequada pelo 

Estado. Diante disso, esta pesquisa se depara com o seguinte problema: 

Quais as causas do insucesso do estado do Rio de Janeiro, na área de 

Segurança Pública, que tem como consequência o aumento do emprego das Forças 

Armadas em operações de GLO? 

 

1.2.1 Alcances e Limites 

O presente estudo limitou-se ao período de 1983, com assunção do governo 

do estado por Leonel de Moura Brizola, até o mês de dezembro de 2017. Tal recorte 

procura estudar o problema a partir da abertura política no início da década de 1980, 

quando os governos estaduais passaram a ser os principais entes da federação 

responsáveis pela Segurança Pública nos seus territórios. 

 

1.2.2 Justificativa 

Ao longo dos anos, as Forças Armadas, particularmente o Exército 

Brasileiro, têm sido requisitadas para auxiliar na resolução de questões 

fundamentais para o Estado Brasileiro, ao ponto de se confundir a trajetória 

histórica de ambos. Contudo, esse emprego tem sido questionado, apesar de 

parcialmente pacificado nas esferas federais dos Poderes da União, visto que é fruto 
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da gestão da Segurança Pública pelos governos estaduais, os quais têm se 

mostrado incapazes de proporcionar o mínimo de bem-estar social à população. 

Nesse viés, destaca-se o protagonismo dos Estados da Federação na Segurança 

Pública, os principais responsáveis pelas políticas nessa área. 

Nesse contexto, é importante destacar como esse emprego é concebido pelo 

Ministério da Defesa, baseado no arcabouço jurídico que o regula, conforme consta 

do Glossário das Forças Armadas (MD 35-G-01), permitindo o melhor entendimento 

do papel das Forças nesse processo: 

 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – Atuação coordenada das Forças Armadas 
e dos Órgãos de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, possui caráter 
excepcional, episódico e temporário. Ocorrerá de acordo com as diretrizes 
baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos 
destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio. A decisão presidencial para o emprego das Forças Armadas 
nessa situação poderá ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou por 
solicitação dos chefes dos outros poderes constitucionais, representados pelos 
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara 
dos Deputados (grifo nosso). 

 

Verifica-se na definição acima, o caráter excepcional, episódico e 

temporário previsto no emprego das Forças Armadas nas operações de GLO, que 

contrasta com o que vem ocorrendo, desde 1992, como já fora descrito. Assim, 

cresce de importância a busca por soluções definitivas para a questão da Segurança 

Pública, como forma de atender ao definido pelo legislador para essa questão.  

Em síntese, é a isso que o trabalho se propõe, buscando colocar um pouco de 

luz nesse problema em diversos campos de análise (político, psicossocial, econômico, 

cultural, estratégico e histórico). Problema que reverbera em toda sociedade, levando, 

inclusive, a academia brasileira olhar tal questão com enorme interesse e participação. 

 

1.3 OBJETIVOS 

A declaração de objetivo estabelece a direção para a pesquisa, considerada 

sua parte mais importante, pois ela orienta o leitor para o propósito central do estudo 

e, a partir daí, seguem-se todos os demais aspectos do trabalho. Contudo, deve-se 

observar que a mesma precisa ser escrita do modo mais claro e conciso possível e, 

dada a sua importância, deve ser destacada de outros aspectos do estudo e 

estruturada em tópico exclusivo (CRESWELL, 2007). Dessa forma, o presente 

trabalho descreve o objetivo geral e seus três objetivos específicos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

As ações dos governos estaduais na área de Segurança Pública não têm 

obtido o sucesso desejado, provocando, dessa forma, a necessidade do aumento do 

emprego das Forças Armadas em operações de GLO? Ao responder essa questão, 

o presente trabalho tem como objetivo geral o descrito abaixo: 

Identificar as causas do insucesso do estado do Rio de Janeiro, na área de 

Segurança Pública, as quais provocaram um aumento do emprego das Forças 

Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem no Estado. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Buscando viabilizar o atingimento do objetivo geral foram formulados objetivos 

específicos a serem alcançados, os quais possibilitarão o entendimento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo, que serão descritos a seguir: 

a. Descrever a gestão da Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, a 

partir de 1983 até os dias atuais. 

b. Identificar o crime organizado propriamente dito e seus atores e sua 

influência na piora dos índices de criminalidade do Estado. 

c. Identificar as consequências da impunidade na questão da Segurança 

Pública. 

 

1.4 METODOLOGIA 

Foi realizado um Estudo de Caso descritivo sobre as causas que levaram ao 

insucesso do estado do Rio de Janeiro na área de Segurança Pública, com o 

consequente aumento do emprego das Forças Armadas em Operações de GLO. 

Para tanto, buscou-se uma sequência lógica de raciocínio, delimitando-se a 

pesquisa, formulando-se uma concepção metodológica e, por fim, limitando-se o 

método utilizado. 

Dessa forma, de acordo com Taxionomia de VERGARA (2009), utilizando 

uma pesquisa quantitativa, buscou-se identificar essas causas no decorrer dos anos, 

que levaram a uma crescente necessidade de emprego de tropas federais no 

estado. 
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1.4.1 Delimitação da pesquisa 

É importante salientar as responsabilidades dos governos estaduais em 

proporcionar um bem-estar social mínimo às suas populações, no caso em questão, o 

estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, seus governantes deveriam buscar a redução 

das discrepâncias na sua estrutura social, as quais sofrem consequência direta das 

características do Estado, muito peculiares, quais sejam: ser o centro cultural do país, o 

principal destino turístico brasileiro, ter sido no passado a capital federal, possuir um 

relevo geograficamente acidentado, entre outras que potencializam seus problemas 

estruturais. 

Dessa feita e sem excluir outros órgãos e entes da federação dessa temática, 

esta pesquisa investigará as causas já citadas a partir da assunção do governo do 

estado do Rio de Janeiro por Leonel de Moura Brizola (1983) até dezembro de 2017. 

 

1.4.2 Concepção metodológica 

A investigação científica depende de um conjunto de procedimentos 

intelectuais (operações mentais) e técnicos (processos) para que seus objetivos 

sejam atingidos, os quais se constituem no método científico, ou seja, a linha de 

raciocínio adotada no processo de pesquisa (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

A partir das definições de PRODANOV e FREITAS (2013), da sua obra 

Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho 

Acadêmico, o presente trabalho se desenvolverá com base em um estudo descritivo 

e explicativo, em pesquisas bibliográficas, documentais e de campo, com as 

seguintes descrições: 

Descritiva, com a intenção de descrever e identificar causas que levaram ao 

insucesso da Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro. 

Explicativa, porque tentará esclarecer a relação entre as causas desse 

insucesso e o atual estado da Segurança Pública Estadual.  

Bibliográfica, porque terá sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação dos assuntos ligados ao aumento dos índices de violência no estado do 

Rio de Janeiro, relacionados com a ação inadequada e/ou inação dos responsáveis 

para a solução dessa questão, disponíveis em livros, manuais e artigos de acesso 

livre ao público em geral. 

Documental, utilizando-se de documentos e relatórios da Secretaria de 

Segurança Pública Estadual não disponíveis para consultas públicas. 
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De campo, por meio da coleta de dados primários de associações e 

Organizações Não-Governamentais ligadas ao assunto. 

 

1.4.3 Limitações do método 

Esta parte do estudo buscará, de maneira resumida, descrever as limitações 

do método e os seus reflexos no resultado do trabalho. 

Nesse escopo, este estudo tem a intenção de afastar das opiniões e 

posicionamentos com viés ideológicos, buscando retratar a verdade dos fatos e 

acontecimentos. Contudo, esta pesquisa reconhece a dificuldade dessa tarefa, mas 

entende que a metodologia aplicada é suficientemente capaz de conduzir o trabalho 

ao objetivo proposto, cujo esforço principal é identificar as causas da crescente 

violência do estado do Rio de Janeiro.  
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2 A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL 

 

2.1 GENERALIDADES 

Para se entender a degradação da gestão na área de Segurança Pública do 

estado, que elevou significativamente os índices de violência em todo o estado, 

deve-se estudar as ações implementadas nessa área pelos sucessivos governos 

estaduais, particularmente no período compreendido entre 1983 e 2017. 

Como já dito anteriormente, tal período de observação se justifica em virtude de 

marcar o espaço de tempo em que as políticas públicas na área de Segurança 

Pública passaram a ser ditadas pelos governadores dos estados, já eleitos pelo voto 

direto, tarefa antes desempenhada pelo Governo Federal. 

Nesse contexto, entendendo a obrigação dos governos estaduais como 

principais entes responsáveis pela Segurança Pública nos seus estados, todos, 

governantes e governados, devem ter o entendimento perfeito do conceito de 

Segurança Pública, como o descrito a seguir pelo Ministério da Justiça. 

 

A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à 
comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, 
prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas 
ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei. 

 

2.2 PRIMEIRO GOVERNO DE LEONEL BRIZOLA (1983 a 1987) 

Com a vitória de Leonel Brizola para o cargo de governador do estado do Rio de 

Janeiro tem início a política de combate à violência policial contra moradores de 

comunidades, ao mesmo tempo em que surgem suspeitas da aproximação do seu 

governo com a cúpula do jogo do bicho2, cujos chefes, historicamente, também 

gravitam pelo mundo das escolas de samba, o que suscitou uma série de críticas 

contra sua administração. 

Coerente com essa linha de ação, Brizola implementou sua política na área de 

Segurança Pública extinguindo a Secretaria Estadual, ao mesmo tempo que cria 

outras duas: a de Polícia Civil e a de Polícia Militar, tomando para si a condução das 

ações da pasta, proibindo ações de policiais nas comunidades (morros e favelas). 

                                            
2 A sua origem é imputada ao Barão de Drumond que, com esse jogo, teve como finalidade salvar os 

animais do Jardim Zoológico do Estado do Rio de Janeiro. Quando de sua criação, foi aceito pela 
sociedade carioca e não era administrado ou voltado para as práticas delitivas. No início foi visto e 
aceito como uma prática de divertimento. 
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Brizola tratou a Segurança Pública como uma questão secundária, pois 

considerava que a mesma era, até então, voltada somente para prover a segurança das 

classes mais altas, as quais estavam preocupadas com a manutenção da ordem 

burguesa e de seus bens, não sendo, dessa forma, a prioridade de um governo popular 

como o dele. Essa política de governo, de caráter político-ideológico e de defesa dos 

direitos humanos, somada a suposta ligação do governador com contraventores, são 

apontadas como uma das causas do aumento da criminalidade durante os anos 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Governador Leonel Brizola discursando em 1983. 
Fonte: https://twitter.com/cynaramenezes. 

 

2.3 GOVERNO DE WELLINGTON MOREIRA FRANCO (1987 a 1991) 

Moreira Franco, atual ministro de Estado de Minas e Energia, substituiu Brizola 

no governo do estado, prometendo reduzir a violência num prazo de 06 (seis) 

meses, visto que os índices haviam disparado no final da gestão anterior, fruto da 

ação das facções criminosas e da violência policial. 

Nesse contexto e contando com a promessa de apoio do então Presidente da 

República José Sarney, lança um livro com viés em Segurança Pública, onde 

particulariza seus conceitos nessa área, fazendo uma radiografia do problema. 

 

“O Rio de Janeiro se tornou um lugar em que um chefe de família sai para o 
trabalho e não sabe se volta, ou será vítima de uma das muitas centenas de 
homicídios não solucionados, que ocorrem periodicamente no estado”. 
“[...] o Rio de Janeiro é um estado vitimado por esvaziamento econômico, 
combinado com política social insuficiente e distorcida, e destituído de eficaz 
policiamento (p.69). (Moreira Franco no seu livro Diretrizes de um governo 
popular e democrático, lançado em 1986). 
 

http://d3vb7h9zygb7zj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/03/moreira-p-69.png
http://d3vb7h9zygb7zj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/03/moreira-p-69.png
http://d3vb7h9zygb7zj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/03/Diretrizes-moreira.jpg
http://d3vb7h9zygb7zj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/03/Diretrizes-moreira.jpg
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Nele pregava medidas de longo prazo, com o enfrentamento do crime onde se 

originava, pois acreditava que repentes não surtiam o resultado desejado, por isso 

estariam sujeitos a certo fracasso, por não incidirem diretamente nas causas que 

geravam os atos criminosos. 

Pressionado pela sociedade e com a sombra de Brizola, acusado de leniência 

quanto à atuação das polícias no combate ao crime, Moreira Franco lança os Dez 

Mandamentos da Polícia do Rio, definindo como seria a sua política de Segurança 

Pública para o estado. 

 

1) A ação das Polícias Civil e Militar do Estado tem o dever fundamental (...) de 
assegurar a todo cidadão e cidadã o maior dos direitos, que é o direito à vida. 
2) Como prestadores de serviços nas questões de Segurança Pública, os 
policiais civis e militares precisam estar nas ruas, ao alcance de todos, a 
qualquer hora e em todos os lugares. 
3) Essa presença deve, obrigatoriamente, inspirar-se no fato de que a lei 
oferece a todos os recursos necessários à ação policial em sua tarefa básica 
de combater o crime. 
4) Só diante de evidências seguras ou suspeitas fundamentadas, nunca em 
outras hipóteses, o direito de ir e vir do cidadão poderá ser submetido a 
constrangimento. 
5) A inviolabilidade do lar, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de 
consciência e de culto religioso, de convicção política e filosófica, o sigilo da 
correspondência, das comunicações telegráficas e telefônicas, a integridade 
física e moral dos detidos, a ampla defesa, com todos os recursos a ela 
inerentes, a propriedade de bens, o livre exercício do trabalho, a liberdade de 
reunião, de associação e de manifestação do pensamento, são conquistas 
democráticas cujo zelo permanente precisa fundamentar, de forma inequívoca, 
a conduta policial. 
6) Austeridade, firmeza e eficiência, indispensáveis para que se leve a bom termo 
o combate à criminalidade em nosso estado, são valores que não podem ser, 
operacional ou filosoficamente, confundidos com arrogância, truculência ou arbítrio. 
7) Restabelecer o princípio da autoridade, como reclama o enfrentamento da 
aguda situação de insegurança a que está exposta a família fluminense, é 
tarefa que não prescinde da credibilidade que as Polícias Civil e Militar devem 
conquistar junto à comunidade. 
8) A comunidade espera de suas polícias ação protetora e solidária. 
9) O Estado é consciente de que o dever do bom exemplo lhe compete e 
saberá amparar suas polícias, tal e qual a população, sempre que suas ações 
tenham seu ponto de equilíbrio e razão do ser no estrito cumprimento da lei. 
10) Compete ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante da Policia Militar zelar 
para que tais princípios, conceitos e valores sejam rigorosamente observados, 
com a transparência necessária à permanente vigilância da opinião pública. (O 
Globo, 24/03/1987: 13). 

 

Porém, esse decálogo não provocou as mudanças desejadas, marcando todo o 

seu governo com denúncias de exageros da ação policial. 
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Em reportagem do jornal O Globo (24/06/1987), o balanço dos 100 dias do seu 

governo denunciava o descumprimento dos Dez Mandamentos da Polícia do Rio, 

cujos integrantes seguiam tendo a impunidade como prática comum, oportunidade 

em que surgiram os chamados Esquadrões da Morte3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Jornal O Globo (24/06/1987) – Cem dias do governo Moreira Franco 
Fonte: https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&v 
ed=2ahUKEwih98b7qqLdAhWBDJAKHdV9BTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2F 

 

Nesse clima de desgoverno, surgem insatisfações de toda ordem, seja por 

questões salarias ou pela precariedade de meios para o exercício da atividade 

policial, culminando com a nomeação do advogado Hélio Saboya para o cargo de 

Chefe de Polícia, imediatamente rejeitado pelas corporações sob a alegação do 

mesmo não pertencer ao quadro de delegado. O governo acreditava que tal 

indicação, de fora dos quadros da Polícia Civil, poderia contornar o corporativismo e 

facilitar as investigações contra a corrupção, fato que não ocorreu. 

 

... apesar de existirem 443 sindicâncias instauradas pela Corregedoria de 
Polícia. // Além de se beneficiarem da burocracia dos estados, os policiais civis 
que respondem a inquérito criminal e administrativo raramente são punidos de 
verdade quando colocados em “situações adversas” [quando ficam sem função 
e apenas marcam o ponto]. (O Globo, 27/10/1987: 20) 

 

                                            
3 Organização formada por membros armados, que usam táticas e técnicas policiais e/ou 
militares para a consecução de seus objetivos, surgida no final dos anos 1960 cujo objetivo era 
perseguir e matar criminosos tidos como perigosos para a sociedade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1960
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Segundo Mamede (2010), o primeiro governo de Leonel Brizola deixou de investir 

nas forças policiais, principalmente quando percebeu que estava perdendo a guerra 

contra a corrupção presente nessas instituições. 

Para reduzir os males dessa herança deixada por Brizola, Moreira Franco 

procurou investir na modernização das Polícias Civil e Militar, ao mesmo tempo 

que buscava melhorias salariais para seus integrantes. Contudo, a defasagem era 

enorme, tanto salarial como de materiais e equipamentos, o que dificultou 

sobremaneira essa tarefa. Cita-se que em abril de 1987, como exemplo, a compra 

de novos carros para a Polícia Civil foi inviabilizada por conta de dívidas adquiridas 

pelo governo anterior. 

 

2.3 SEGUNDO GOVERNO DE LEONEL BRIZOLA (1991 até abril de 1994) 

A segunda passagem de Leonel Brizola pelo governo do estado do Rio de 

Janeiro continuou influenciada por sua orientação política, retornando sua gestão 

baseada em ações orientadas para a defesa dos direitos humanos, bem como a 

reestruturação na área de Segurança Pública. Para tanto, implementou algumas 

ações para reduzir as péssimas condições de vida em que viviam as populações das 

áreas mais carentes do estado, dentre elas, a criação dos Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs) e a Secretaria de Defesa Civil. 

Contudo, as políticas de Brizola para a Segurança Pública colocaram a 

valorização do pessoal e das Instituições em segundo plano, deixando de repor 

efetivos e de investir em equipamentos. Ao passo disso, aumentou 

consideravelmente a incidência de crimes no estado, particularmente pelo aumento 

do poder de fogo das facções criminosas, fazendo das comunidades verdadeiras 

fortalezas, e pelo surgimento dos arrastões4 nas praias da zona sul (1992) e das 

chacinas da Candelária (1993) e de Vigário Geral (1994). 

 

 

 

 

 

                                            
4 Arrastão é uma tática de roubo coletivo urbano presenciada primeiramente na década de 1980 na 

praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso mais famoso de arrastão aconteceu em 18 de 
outubro de 1992 na praia de Ipanema e teve repercussão internacional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roubo
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Copacabana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Ipanema
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Figura 4 – Chacina de Vigário Geral (1994), com a morte de 21 pessoas. 
Fonte: Foto de Marcia Foletto (https://extra.globo.com/casos-de-policia/chacina-de-vigario-geral-
dos-quatro-policiais-condenados-pela-morte-de-21-pessoas-apenas-um-permanece-preso-
9688406.html 

 

2.5 GOVERNO DE NILO BATISTA (Abril de 1994 até 1º de janeiro de 1995) 

Com o afastamento de Brizola para concorrer à Presidência da República, 

assumiu o Vice-governador Nilo Batista, advogado de formação, para completar o 

mandato de Brizola até o final do ano de 1994. 

O governo Nilo Batista manteve as mesmas políticas de Segurança Pública 

iniciadas por Brizola, todas fortemente influenciadas pela orientação ideológica 

presente no governo do estado, sempre associando a criminalidade às condições de 

miséria, ao mesmo tempo, que se coloca contra uma marginalização das 

populações mais carentes. 

Nesse viés, a atuação de Nilo Batista sofreu severas críticas, pois os índices de 

criminalidade não pararam de crescer, culminando com sua aceitação pelo emprego 

das Forças Armadas para conter essa escalada do crime, a chamada Operação Rio 

I, em 1994. 

 
“O governador Nilo Batista é favorável à atuação do governo federal no combate à 
violência no Rio, mas não considera a medida uma intervenção no Estado. Nilo 
Batista disse ontem que o governo federal estará prestando um serviço 
“extraordinário" ao Rio, se determinar a atuação das Forças Armadas e da Polícia 
Federal no estado. 
“É atribuição federal controlar o contrabando de armas e o tráfico de drogas, está 
na Constituição", afirmou. “Só tenho a agradecer ao presidente Itamar Franco." Ele 
afirmou não acreditar que Itamar decida pela intervenção. A medida 
democrática, disse, seria uma colaboração da União.” (Reportagem da Folha 
de São Paulo de 22/10/1994) 
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2.6 GOVERNO DE MARCELLO ALENCAR (1995 a 1999) 

Em 1º de janeiro de 1995, assumiu o governo Marcello Nunes de Alencar, que já 

havia sido Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, promovendo a unificação das 

Secretarias de Polícia Civil e Militar, recriando a Secretaria de Segurança Pública, 

extinta por Leonel Brizola em 1983. Para a chefia dessa pasta foi indicado o General 

Euclimar Lima da Silva, que iniciou sua gestão com a aquisição de novos 

equipamentos, buscando reaparelhar as forças policiais muito sucateadas. No 

entanto, somente essa ação não foi capaz de reduzir os alarmantes índices de 

violência no estado, onde os sequestros tornaram-se a modalidade preferencial dos 

criminosos. 

Pressionado, Marcello Alencar exonerou Euclimar, substituindo-o pelo General 

Nilton Cerqueira, conhecido por sua participação ao combate a subversão durante 

os governos militares. A partir daí, a política de Segurança Pública é baseada no 

enfrentamento direto contra os ilícitos, aumentando o combate às facções 

criminosas, o que levou ao crescimento das estatísticas de mortes em operações 

policiais. Naquela oportunidade, foi criada uma premiação “por bravura”, apelidada 

posteriormente de “Gratificação Faroeste”, que garantia o recebimento de uma 

pecúnia àqueles policiais que se destacassem no enfrentamento aos criminosos. 

 

2.7 GOVERNO DE ANTHONY GAROTINHO (1999 a 2002) 

O governo de Anthony Garotinho iniciou com o rompimento do modelo de 

política de Segurança Pública vigente. Para tanto, nomeou para a pasta o Coronel 

da Polícia Militar Josias Quintal, após a exoneração do General da Reserva José 

Siqueira Silva, por influência do então Coordenador Setorial de Segurança, Justiça, 

Defesa Civil e Cidadania, o sociólogo Luiz Eduardo Soares. 

A partir daí, Garotinho, por meio do trabalho dessa coordenadoria, implementou 

quatro projetos no escopo da sua política para a Segurança Pública: a construção 

das Delegacias Legais, dos Centros de Referência, de um programa de treinamento 

e requalificação profissional e a fundação do Instituto de Segurança Pública. 

Com as Delegacias Legais, Garotinho melhorou a infraestrutura dessas unidades 

policiais, reformando prédios, aplicando recursos da Tecnologia da Informação (TI) e 

reduzindo o número de presos nos bairros. Tais conjunto de ações permitiu significativa 

melhora  das  condições  de  trabalho  dos  agentes  e  no  atendimento  as pessoas. 
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Ao mesmo tempo era iniciado o programa de treinamento e requalificação 

profissional, voltada para a humanização das ações policiais, que, juntamente com 

os centros de referência5, buscou reduzir os índices de violência. Nesse contexto, 

destaca-se a criação do Instituto de Segurança Pública (ISP), cujo objetivo principal 

era tratar as estratégias da pasta de forma científica e tecnológica, centralizando o 

acompanhamento da conduta policial, por meio da recém-criada Corregedoria Geral 

Unificada (CGU). 

 

“A criação dos centros de referência e demais iniciativas acima listadas são 
eloquentes sobre uma parte dos princípios gerais que orientam o projeto de 
Segurança Pública do novo governo do Rio de Janeiro: a extensão dos 
benefícios básicos da vigência de um Estado de Direito a todos os setores da 
população independentemente da cor, credo, faixa etária, condição social ou 
gênero. Trata-se de agir criativamente em campos negligenciados ou 
parcamente abordados em políticas anteriores. Mas trata-se, também, de 
aproveitar iniciativas bem-sucedidas ou bem concebidas por governos 
anteriores, ou em outros centros.” (SOARES, 2000. p. 28). 

 

Apesar disso, essa fase foi novamente marcada pela corrupção, com o próprio 

Luiz Eduardo Soares vindo a denunciar a cúpula da Polícia Civil, chefiada por Álvaro 

Lins, diretamente ao Ministério Público. Segundo Soares a chamada “banda podre” 

da Polícia Civil estava envolvida em crimes como receptação de carros roubados, 

homicídio e extorsão a criminosos envolvidos em diversos delitos, entre outros, o 

que resultou na Operação Segurança Pública S.A da Polícia Federal, porém, sem 

resultados práticos. Esse episódio desgastou sua relação com o governador 

Garotinho que o demitiu em seguida. 

 

2.8 GOVERNO DE BENEDITA DA SILVA (Abril de 2002 até 1º de janeiro de 2003) 

De maneira semelhante ao que ocorrera no governo de Nilo Batista, a Vice-

governadora Benedita da Silva assumiu a direção do governo estadual em 

substituição a Garotinho, agora candidato à Presidência da República. 

Iniciou sua política de Segurança Pública retomando as ações iniciadas por 

Garotinho com o retorno de Luiz Eduardo Soares ao governo. 

Assim, prosseguiram as ações do governo anterior com pequenas adaptações a 

realidade do momento, instituindo-se um grupo de trabalho para propor mudanças e 

adequações nessa política. Esse trabalho não atingiu os objetivos esperados e os 

índices de criminalidade permaneceram nos patamares de antes. 

                                            
5 Destinado a acompanhar a violência doméstica, contra a homofobia, racismo e o meio ambiente. 
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“Segundo Soares, as medidas abordadas são basicamente as mesmas 
lançadas pelo governo anterior, mas com "alguns acréscimos necessários aos 
dias de hoje, além de alguns pontos emergenciais". Deles, Soares destacou 
como principal o que diz respeito ao treinamento intensivo a que será 
submetido o efetivo da PM.” (PETRY, 2002). 

 

Lançando-se candidata à reeleição para o governo do estado, Benedita conclui sua 

gestão preocupando-se mais com o processo eleitoral, relegando a segundo plano a 

questão da Segurança Pública. Na ocasião seu governo foi muito criticado por gastar 

um enorme tempo na elaboração de uma política perfeita para a área e não sobrar 

tempo para pô-la em prática. Tais crítica pela inação do seu governo eram corroboradas 

com reportagens policiais da época, que traduzem o ambiente naqueles tempos: 

1) Jornal O Globo, de 02/06/02. Tim Lopes é torturado e assassinado por traficantes 

na Vila Cruzeiro. Jornalista fazia reportagem sobre abuso de menores e comércio de 

drogas, quando foi sequestrado, torturado, julgado e executado pelo traficante Elias 

Maluco e comparsas. 

2) Jornal Folha de São Paulo – Sucursal do Rio, de 12/09/02. Beira-Mar e 

aliados tomam presídio e eliminam rivais. Traficantes da facção criminosa Comando 

Vermelho (CV), presos em Bangu 1, na zona oeste do Rio, tomaram ontem o 

controle do presídio, mataram quatro traficantes e fizeram oito reféns, numa rebelião 

que começou às 8h e continuava à meia-noite. 

3) Em outubro de 2002, o Superior Tribunal Eleitoral solicitou o emprego de 

tropas federais para a garantia da votação, apuração e divulgação do resultado do 

processo eleitoral daquele ano. 

4)  Jornal Folha de São Paulo – Sucursal do Rio, de 17/10/202. Cidade sitiada. 

Sede do governo estadual foi atingida por tiros de fuzil, e granada explodiu em 

shopping; policial morreu baleado. Traficantes atacam palácio e polícia no Rio. Os 

ataques começaram depois de uma tentativa de fuga no presídio Bangu 3. 

 

2.9 GOVERNO DE ROSINHA GAROTINHO (2003 a 2007) 

No início do ano de 2003, assumiu o comando do governo do estado Rosângela 

Barros Assed Matheus de Oliveira, conhecida como Rosinha Garotinho, esposa de 

Anthony Garotinho e antiga Secretária de Ação Social e Cidadania de seu governo 

de seu antecessor. 
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Rosinha Garotinho pautou sua administração pela continuidade das ações 

implementadas pelo seu esposo. Para tanto, elaborou onze Propostas Preliminares 

do Plano de Governo para a área de Segurança Pública, divulgadas em 2003. 

Segundo Rodríguez (2008), tais propostas apenas diagnosticavam a problemática, 

sem resultados efetivos.  

 
A – Centralizar o comando da Segurança Pública, os serviços de inteligência 
(através da criação da Central de Inteligência estadual), as operações e as 
comunicações da Polícia Militar, Polícia Civil Defesa Civil e DESIPE no prédio 
da Central do Brasil, para que estas entidades atuem de forma integrada com a 
Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Isso permitirá ainda a 
ligação com outros bancos de dados, como os do Poder Judiciário, DETRAN, 
Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística, Secretaria de Fazenda, 
CEDAE, entre outros. Ficará assim constituída a Central de Segurança Pública. 
B – Reunir numa mesma coordenadoria as delegacias especializadas no 
combate ao crime organizado, a fim de agilizar e tornar mais eficiente a 
atuação policial. Das 22 delegacias especializadas, oito formarão a 
Coordenadoria de Repressão ao Crime Organizado. Elas são as seguintes: 
Delegacia de Homicídios (Rio e Baixada), Delegacia de Pessoas 
Desaparecidas, Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Rio e Niterói), 
Delegacia Antissequestro, Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, Delegacia 
de Roubos e Furtos de Automóveis, Delegacia de Repressão a Armas e 
Explosivos e Delegacia de Capturas (POLINTER). 
C – Aumentar o efetivo do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) para 
ocupar emergencialmente áreas críticas. As ações serão descentralizadas para 
a Baixada e o Interior com dois núcleos em cada região. 
D – Realizar ação social nas áreas críticas, substituindo gradativamente o 
BOPE pelo Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), a 
exemplo do que ocorre no Cantagalo e no Pavão/Pavãozinho. 
E – Instituir novamente as rondas noturnas nas vias expressas com os boinas 
azuis do Grupamento Especial Tático Móvel (GETAM). 
F – Intensificar o combate ao crime nas rodovias estaduais, reestruturando e 
aumentando os efetivos do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. 
G – Ampliar o programa Escolas da Paz para atender 300 estabelecimentos de 
ensino (no governo Garotinho foram atendidas 242 escolas). O programa, que 
tem a parceria da UNESCO, visa à utilização dos prédios escolares no final de 
semana com atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer, integrando 
pais, alunos, professores e comunidades. Esse programa será desenvolvido 
em parceria com a Secretaria de Educação. 
H – Ampliar os serviços da Polícia Técnica para outras regiões do estado e colocar 
em funcionamento os oito postos construídos no governo Garotinho. Essa 
descentralização vai otimizar a realização das perícias, permitindo a obtenção de 
provas para apuração de crimes com maiores rapidez e eficiência, garantindo, 
assim, o pronto atendimento às requisições do Ministério Público e do Poder 
Judiciário. A nova Polícia Técnica unificou os Institutos Carlos Éboli (ICCE), Afrânio 
Peixoto, Félix Pacheco (IFP) e Diretoria de Identificação do DETRAN. 
I – Retomar o programa Delegacia Legal para concluir as reformas de todas as 
delegacias de polícia, que serão transformadas numa repartição policial 
moderna, informatizada e dotada de equipamentos de última geração. 
J – Retomar o programa Casa de Custódia para concluir as unidades que estão 
em obras e construir mais unidades com capacidade para 500 pessoas cada. O 
objetivo é acabar com todas as carceragens em delegacias de polícia. 
K – Comprar mais viaturas policiais e contratar mais policiais militares. 
(RODRÍGUES, 2008) 
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Tais propostas conseguiram uma melhora inicial dos indicadores da violência, 

porém, os índices voltaram a piorar e a desconfiança de Rodríguez (2008) confirmou 

que essas medidas, em quase totalidade, na verdade, somente buscavam melhorar 

o que já existia, o que não ocorreu. 

Nesse período, Rosinha nomeou e exonerou 04 (quatro) Secretários de 

Segurança, dentre eles o próprio Anthony Garotinho, quando substituiu Josias Quintal. 

Segundo Nunes (2012), marcaram sua gestão a extradição para o Brasil do 

criminoso Fernando Beira-Mar e o exercício da Chefia de Polícia Civil pelo delegado 

Álvaro Lins, preso e condenado em 2010, denunciado por pertencer ao crime organizado 

com outros policiais da cúpula da Instituição, a chamada “máfia dos caça-níqueis”6. 

Ações das facções criminosas também se fizeram presentes, com o líder do CV 

dando ordens de dentro do Presídio Bangu I para que seus comparsas aterrorizassem 

a cidade, resultando em vários ônibus incendiados ou depredados, atentados contra a 

sede do Governo Estadual e da Prefeitura e lançamento de bombas em vários pontos 

da cidade. 

Esse recrudescimento das ações do crime organizado, próximo ao feriado do 

Carnaval, levou Rosinha a pedir socorro ao poder central para empregar tropas 

federais durante esse feriado, fruto da falta de coordenação e ação dos gestores da 

Segurança Pública Estadual em todos os níveis. 

 

2.10 GOVERNO DE SÉRGIO CABRAL (2007 a 2010 / 2010 até abril de 2014) 

Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho governou o estado por sete anos e 

quatro meses consecutivos devido ter sido reeleito no pleito eleitoral de 2010. Logo 

que assumiu, implementou sua política para Segurança Pública baseada na criação 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), instalando a primeira delas na 

comunidade do Morro Santa Marta, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. 
 

Essa política preconizava a ocupação permanente de favelas, por meio do 

policiamento ostensivo, a fim de combater o tráfico de drogas. O  argumento central do 

programa  era  o  conceito  de “polícia de proximidade”. Com as ações coordenadas 

pela  Subsecretaria  de Planejamento e Integração Operacional, as UPP pautariam 

suas estratégias na parceria entre a população e  as  instituições da área de segurança. 

                                            
6 “máfia dos caça-níqueis” promoveu disputas violentas e a eliminação de concorrentes com o seu 

negócio ilícito com a conivência do Chefe de Polícia Civil Álvaro Lins. 



36 
 

A despeito das críticas e limitações o projeto obteve sucesso inicial, ganhando força 

ao longo do tempo, alcançando várias comunidades. (GUERGHE. MARQUES, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – UPP Santa Marta é considerada modelo para as demais do programa. 
Fonte: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticias/100000832413/homem-fica-
ferido-em-ataque-a-base-da-upp-santa-marta.html. 

 

Para a consecução da sua política, Cabral escolheu o delegado federal José 

Mariano Beltrame para Secretário de Segurança Pública, que permaneceu no cargo 

durante todo o período do governo Cabral até os primeiros anos do governo Pezão, 

que será tratado a seguir. Isso permitiu importante continuidade nas ações que 

envolvem essa pasta, alcançando resultados inicialmente satisfatórios. sendo 

apontada na época, como uma das mais bem-sucedidas administrações desde 1983. 

Nesse contexto, a gestão de Sérgio Cabral conseguiu a ampliação das áreas 

integradas de Segurança Pública; ampliação do programa de Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP); recomposição salarial; modernização do Sistema Guardião; 

início das obras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC); Construção do 

Instituto Médico Legal; e a admissão de novos policiais, entre outros avanços. 

Segundo Maciel (2012), a partir do seu segundo mandato, no seu Plano de 

Governo, Cabral elaborou dez diretrizes para a área de Segurança Pública, 

buscando melhorias estruturais no setor e no combate direto ao crime, quais sejam: 

Política de Pacificação, Eficiência das Polícias, Valorização Policial, Combate à 

Corrupção, Adesão dos Públicos (interno e externo), Gestão, Modernização 

Tecnológica, Integração das Polícias, Grandes Eventos e Ampliação de Casas de 

Custódias. Tudo visando preparar o estado para receber os grandes eventos 

internacionais no período 2013 a 2016. 
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O fato de maior repercussão durante seu governo foi a pressão feita contra a 

facção criminosa do CV, no mês de novembro de 2010, que dominava os complexos 

da Penha e do Alemão, que culminou com a invasão dessas comunidades pelos 

órgãos de Segurança Pública das esferas estadual e federal. Após essa ação, houve 

a ocupação dessas comunidades pelo Exército Brasileiro, que permaneceu nessa 

ação por 554 dias ininterruptos, até que fossem introduzidas seis UPP na região. 

(MACIEL, 2012). 

No entanto, insucessos também foram registrados, como os protestos contra 

o aumento das passagens de ônibus de 2013, com forte repressão policial. Daí 

surgiram os chamados Black Blocs, grupos responsáveis por ações violentas, 

associados à desobediência civil, os quais depredavam prédios públicos, sedes de 

bancos, meios de transporte, praças, entre outros alvos. 

Outro grande problema enfrentado por Cabral foi o desaparecimento do 

pedreiro Amarildo de Souza, no dia 14 de julho de 2013. Amarildo teria desaparecido 

logo após prestar depoimento na UPP da Rocinha. Isso provocou o protesto dos 

moradores, fechando a autoestrada Lagoa-Barra. (GUERGHE. MARQUES, 2009). 

Cabral encerrou sua permanência à frente do Estado vendo o declínio de sua 

política de Segurança Pública baseada nas UPP, chegando a admitir que essa pasta 

foi o “calcanhar de Aquiles” do seu governo, mesmo enaltecendo os feitos de sua 

gestão, destacando a instalação de 38 UPP nas comunidades e a redução de alguns 

índices de criminalidade. (Jornal do Brasil, 06/04/14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Sérgio Cabral e José Mariano Beltrame. 
Fonte: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/04/06/o-fim-do-governo-de-sergio-cabral-e-o-
suposto-sucesso-da-seguranca-publica/ 
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2.11 GOVERNO DE LUIZ FERNANDO DE SOUZA (2014 até os dias atuais) 

No início do mês de abril de 2014, com assinatura da carta de renúncia por Sérgio 

Cabral, assume o comando do Estado o Vice-governador Luiz Fernando de Souza, o 

Pezão, reeleito para mais um mandato, que se encerra no final do corrente ano. 

Pezão assumiu o governo do estado com severo desarranjo econômico, 

comprometendo o financiamento de diversas áreas da máquina estadual, dentre 

elas a Segurança Pública. 

De acordo com dados do ISP, Cabral havia criado um cenário para encobrir a 

crise das UPP, vitrine de seu governo, para não prejudicar a candidatura de Pezão. 

Verifica-se o mascaramento desses dados pelos fatos ocorrido a época, quando 

num período de dois anos, UPP são atacadas em série, provocando a morte de 11 

policiais em áreas pacificadas ou pela ocupação das comunidades do complexo da 

Maré por tropas do Exército e da Marinha, em substituição à Polícia Militar. 

Apesar disso, Pezão dá continuidade à política de Segurança Pública iniciada 

no governo de Cabral, onde fora Vice-governador, declarando autonomia total ao 

Secretário Beltrame. Anunciou a criação do Batalhão da Polícia Militar de Araruama, 

Nova Iguaçu e Itaguaí, com a consequente contratação de seis mil policiais, 

prometendo atingir um efetivo total de sessenta mil policiais, bem como elevar o 

orçamento de R$ 2 bilhões para R$ 10 bilhões reais. 

Com o agravamento da crise financeira no País e no estado do Rio de Janeiro, 

as promessas do início do seu mandato não foram cumpridas e a gestão de toda a 

máquina do Estado ficou seriamente comprometida em todas as pastas, inclusive na 

Segurança Pública. 

Concomitantemente a isso, são presos por corrupção os ex-governadores 

Anthony Garotinho (16/11/2106) e Sérgio Cabral (17/11/2016), sob a acusação de 

cobrança de proprina7 em contratos celebrados com o governo estadual. É um 

desdobramento operação Lava-Jato da Polícia Federal8, onde só Cabral é suspeito de 

desviar dos cofres públicos cerca de R$ 224 milhões de reais, por meio da concessão 

de obras públicas às empreiteiras, como a construção do Arco Metropolitano e a 

reforma do Maracanã. 

 

                                            
7 Suborno; valor em dinheiro oferecido ou pago a alguém para que esta pessoa pratique atos ilegais; 

quantia em dinheiro oferecida em troca de favores. 
8  Operação deflagrada em março de 2014, investiga um grande esquema de lavagem e desvio de 

dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos. 
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Para retratar esse quadro caótico, pode-se verificar os cortes de recursos e o 

descumprimento das metas estabelecidas para essa pasta conforme a tabela abaixo. 

METAS 
Recursos previstos 

(milhões) 
Recursos aplicados 

(milhões) 
Observações 

Fortalecimento das 
Unidades de Polícia 

Pacificadora 

R$ 6,82 
(2016) 

R$ 2,47 
(2017) 

- 38ª e última unidade inaugurada 
em maio de 2014 na Vila Kennedy. 

Gestão Operacional 
da Polícia 

R$ 164,5 
(2016) 

R$ 15,5 
(2017) 

- Redução de 90,25%. 

Secretaria de 
Segurança Pública 

R$ 6.342,7 
(2015) 

R$ 5.180,2 
(2016) 

- Praticamente congelado em R$ 
5.108,1 em 2017. 
- Perda de R$ 1.162,5 milhões de 
2015 para 2016. 

 

Tabela 2 – Recursos da Segurança Pública no governo Pezão. 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2018/01/18/no-cargo-ha-3-anos-pezao- 
descumpre-6-das-principais-promessas-de-campanha.htm 

 

Pela análise do quadro anterior, verifica-se uma acentuada redução na 

aplicação dos recursos na área da Segurança Pública, gerada pela crise financeira 

do Estado. Ressalta-se que tal redução impactou no pagamento da folha salarial das 

foças policiais, das gratificações, entre outras pecúnias e programas de 

recompensas. Isso reduziu o número de agentes no policiamento ostensivo, 

comprometeu a investigação dos crimes, o atendimento nas delegacias de polícia, 

entre outras dificuldades sentidas até os dias de hoje. 

Essa situação caótica das finanças estaduais, a “tempestade perfeita”9 

segundo Pezão, levou o governador a pedir socorro ao governo federal em julho de 

2017, por meio de um pedido de recuperação fiscal, cuja lei havia sido sancionada 

pelo presidente Michel Temer, permitindo os estados e municípios a suspensão dos 

pagamentos à União, dando fôlego para esses entes da federação para quitar seus 

débitos e com parcelas reduzidas. Para tanto, a adesão pressupõe contrapartidas 

como a aprovação de leis estaduais impondo restrições aos gastos. (AQUINO, 

2017). 

 

 

 

                                            
9 A partir dos anos 2000, "tempestade perfeita" tornou-se quase um sinônimo de "pior cenário 

possível" e foi usada à exaustão, no contexto da crise financeira de 2008. 
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Assim sendo, em 05 de setembro de 2017, o presidente da Câmara dos 

Deputados Rodrigo Maia, presidente da República em exercício, homologou o Regime 

de Recuperação Fiscal10 do Rio de Janeiro, permitindo o Estado fazer ajustes de R$ 

63 bilhões até o ano 2020, possibilitando assim aumento de receitas, medidas de 

redução de despesas, empréstimos e suspensão da dívida do Estado com a União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 – Governador Pezão durante a homologação do Regime de Recuperação 
Fiscal, em Brasília. 
Fonte: https://semlimitesjornalinovador.blogspot.com/2017/09/governador-do-rio-de-
janeiro-luiz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Aprovado pela Lei Complementar 159/2017, foi criado para fornecer aos Estados com grave dese-

quilíbrio financeiro os instrumentos para o ajuste de suas contas. 
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3 O CRIME E SEUS ATORES 

 

3.1 GENERALIDADES 

Na análise do fenômeno da criminalidade, verifica-se que o combate ao crime 

organizado se confunde com o que é feito contra o tráfico de drogas e armas, visto 

que este é o financiador daquele. Nesse escopo, a identificação dos agentes 

criminosos, seja um traficante da boca de fumo11, seja um agente público corrupto 

e/ou ineficiente, se torna elemento importante para compreensão desse fenômeno. 

 
Figura 8 - Favelas dominadas por facções criminosas, milícias e ocupadas por UPP (2011). 
Fonte: Núcleo de Pesquisa das Violências (NUVEPI) do Instituto de Estudos Sociais e Políticos 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ). 

 

3.2 AS FACÇÕES CRIMINOSAS QUE ATUAM NO ESTADO 

 

3.2.1 Generalidades 

Antes de iniciar o estudo sobre as facções criminosas que atuam no estado 

do Rio de Janeiro, é importante conhecer as principais linhas de pensamento que 

definem a origem do crime organizado no Brasil. Nesse caminho, verifica-se essa 

identificação em três autores, cujas teorias serão resumidas a seguir. 

 

                                            
11 Refere-se ao local, geralmente um barraco, botequim, edifícios abandonados, onde é feita a venda 

de drogas ilícitas tais como maconha, cocaína, crack, entre outras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barraco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maconha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crack
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Inicialmente, de acordo com a abordagem de Silva (2003, p. 25-26), as 

organizações criminosas brasileiras teriam suas origens no fenômeno do cangaço12, 

contudo, o autor também cita o jogo do bicho, considerando-o como a primeira 

infração penal organizada que ocorrera no Brasil e completa seu pensamento 

citando o surgimento das facções criminosas Falange Vermelha, Comando 

Vermelho e Terceiro Comando, como oriundas dos estabelecimentos prisionais 

fluminenses das décadas de 1970 e 1980. 

Já na visão de Da Silva (1998), existiram duas fontes para a origem do crime 

organizado no Brasil: a natural evolução e crescimento da atividade criminosa 

individual para a prática de crimes através de quadrilhas especializadas; e o 

conhecimento de táticas de guerrilha e organização, conhecimentos transmitidos por 

presos políticos aos presos comuns, quando presos conjuntamente durante o regime 

militar. Essa visão é compartilhada por Cervini (1997), onde acrescenta que esse 

relacionamento entre presos comuns e presos políticos foi fruto das reivindicações 

que ambos os grupos faziam dentro do sistema prisional para melhorar as condições 

de vida carcerária. Esse fato teria criado nesses presos uma identidade própria, com 

uma estrutura hierárquica, o que lhes proporcionou uma sensação de fortalecimento. 

Com isso, esses grupos se sentiram à vontade para impetrar ações criminosas não 

só dentro das cadeias, mas começaram a realizá-las também fora delas. 

 

3.2.2 As facções criminosas 

 

3.2.2.1 Comando Vermelho (CV) 

O CV surgiu nos anos de 1970, no Instituto Penal Cândido Mendes, mais 

conhecido como o presídio da Ilha Grande, no município de Angra dos Reis, onde 

também foram encarcerados alguns presos políticos durante os governos militares. 

Desse estabelecimento prisional, a cúpula da facção iniciou seus passos 

com a criação do chamado “caixa comum”, uma espécie de fundo em dinheiro, fruto 

das ações criminosas dos membros da organização, então em liberdade, que eram 

utilizados para o financiamento das fugas, ajuda aos familiares dos membros ainda 

encarcerados e para promover melhorias nas cadeias. 

                                            
12 Fenômeno do banditismo brasileiro ocorrido no nordeste do país em que os homens do grupo 

vagavam pelas cidades em busca de justiça e vingança pela falta de emprego, alimento e cidadania, 
causando o desordenamento da rotina dos camponeses 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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Com essa estruturação, facilitada por financiamento externo, o CV angariou 

respeito e autoridade perante os demais encarcerados, espalhando-se por outros 

estabelecimentos prisionais do estado, substituindo-o em várias funções de serviço 

social, seja promovendo festas natalinas ou assistindo os detentos e seus familiares, 

entre outras ações. 

No início da década de 1980, esse financiamento externo também permitiu a 

fuga de vários detentos, que passaram a pôr em prática os ensinamentos colhidos 

no cárcere com os presos políticos. Daí, deram início a uma série de assaltos às 

instituições bancárias, empresas, joalherias e extorquiam os familiares de pessoas 

sequestradas, o mesmo modus operandi13 utilizado pelos membros da luta armada 

contra o regime militar. 

A partir da década de 1990, o CV sofreu importantes baixas de seus 

principais membros e divisões, quando surgiram outras facções  como o Terceiro 

Comando (TC) e ao Amigos dos Amigos (ADA), fato que provocou verdadeira guerra 

pelo controle das comunidades e dos estabelecimentos prisionais no estado, a tal 

ponto que foi necessário separar os presos conforme a facção criminosa as quais 

pertenciam, caso contrário alguns deles poderiam ser brutalmente assassinados. 

Ainda naquela década, o CV mudou seu foco no crime e passou a priorizar o 

tráfico de drogas e armas como seu principal negócio, dominando quase todas as 

favelas cariocas. Nesse contexto, destaca-se um dos mais importantes e 

emblemáticos traficantes do CV: José Carlos dos Reis Encina – o Escadinha, então 

chefe do tráfico no Morro do Juramento. 

 
Figura 9 - José Carlos dos Reis Encina – o Escadinha. 
Fonte: https://crimesnewsrj.blogspot.com/2015/04/a-historia-secreta-do-crime-
organizado.html 

                                            
13 Vem do latim, que significa "o modo como se faz algo", "o modo de agir (operar); a maneira como 

se procede em relação ao que (ou quem) cerca o(a) executante da ação. 
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Por meio dessa dominação, levou a essas comunidades o assistencialismo 

que já praticava nos estabelecimentos prisionais, implantando um verdadeiro poder 

paralelo nesses territórios, até então, abandonadas pelo Estado. Com isso, levaram 

a essas regiões saúde, educação, segurança, lazer e uma fonte de renda, mesmo 

que ilegal. Porém, essa substituição tinha uma parte negativa, pois estabeleceu uma 

justiça própria para essas áreas, controlava o ir e vir das pessoas, transformando o 

assistencialismo inicial em dominação por meio da intimidação e violência. 

Segundo o Censo 2010 do IBGE, no Brasil havia cerca de 11,4 milhões de 

pessoas morando em comunidades, sendo 12,2% delas (ou 1,4 milhão) somente no 

município do Rio de Janeiro. Considerando apenas essa população (6,32 milhões de 

pessoas), cerca de 22,2% dos cariocas, ou praticamente um em cada cinco, vivem 

reféns dessas condições, sofrendo constantes intimidações nas favelas. 

 
 

Figura 10 – Área dominada pelo Comando Vermelho. 
Fonte: http://claudiotognolli.com.br/justica-nega-transferencia-de-adair-da-mangueira-do-
comando-vermelho-para-presidio-federal-no-rj/ 

 

Atualmente, o CV permanece como maior organização criminosa do estado, 

mas vem perdendo espaços para outras facções, particularmente após o surgimento 

das milícias e com implantação das UPP’s pelo governo do estado. 

De acordo com o site Crime News (2011), o CV controla o tráfico de drogas 

e a população das seguintes comunidades cariocas: Morro do Encontro, Complexo 

do Lins, Camarista Méier, Céu Azul, Favela do Rato, Jacarezinho, Complexo do 

Manguinhos, Arará, Maré (Nova Holanda/Parque União), Faz-Quem-Quer, Engenho 

da Rainha, Jardim América/Furquim Mendes, Cidade Alta, Kelson`s, Barbante/Vila 

Joaniza, Juramento, Cerro Coroa, Pereirão, Julio Otoni, Santo Amaro, Vila Kennedy. 
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3.2.2.2 Terceiro Comando (TC) 

Existem duas correntes de pensamento que buscam definir as origens da 

organização criminosa Terceiro Comando (TC). A primeira sustenta o surgimento da 

facção no ano de 1994 e a segunda, e mais consistente, defende sua criação na 

década de 1980, a partir da Falange do Jacaré, oposição ao Comando Vermelho 

nessa comunidade. 

Em comum nessas definições é fato da organização ter surgido de uma 

dissidência dentro do Comando Vermelho, marcada pelo início da associação de 

agentes policiais com as atividades criminosas, como foi o caso do então traficante 

Zacarias Gonçalves Rosa Neto, o Zaca, ex-policial que controlava o tráfico de 

drogas no Morro Dona Marta. (FOLHA, 2011) 

A partir disso, o TC dominou diversas comunidades e favelas das zonas 

Norte e oeste do município do Rio de Janeiro, vindo a se aliar a outra facção 

criminosa para fortalecer suas ações, a denominada Amigo dos Amigos (ADA). 

De maneira semelhante e comum ao ocorrido com outras facções, uma 

cisão no TC, fruto de disputas internas de poder na organização, originou o Terceiro 

Comando Puro (TCP), racha da cúpula no ano de 2002, liderado por Nei da 

Conceição Cruz, o Facão, e Robson André da Silva, o Robinho Pinga, esse já 

falecido. 

 
 

Figura 11 – Luiz Fernando da Costa – o Fernandinho Beira-Mar. 
Fonte: https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/fernandinho-beira-mar/. 
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Nesse contexto de rachas e disputas pelo controle das organizações, no 

mesmo ano de 2002, o Terceiro Comando sofreu mais um revés, quando um dos 

líderes do Comando Vermelho, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, 

liderou uma rebelião no estabelecimento prisional de Bangu I, com a finalidade de 

enfraquecer a aliança que existia entre o TC e a ADA. Essa rebelião resultou no 

assassinato de Ernaldo Pinto Medeiros, o Uê, então um dos principais líderes do 

Terceiro Comando. 

Somado a isso, o traficante Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vitém, 

importante líder da facção criminosa, aliou-se a Fernandinho Beira-Mar, passando a 

ser considerado um traidor da organização, enfraquecendo ainda mais o TC. A partir 

disso, vários de seus membros migraram para a ADA ou para o Terceiro Comando 

Puro (TCP). 

 

3.2.2.3 Terceiro Comando Puro (TCP) 

Como já descrito anteriormente, o Terceiro Comando Puro (TCP) se originou 

de um racha na cúpula da facção no ano de 2002, liderado por Nei da Conceição 

Cruz, o Facão, e Robson André da Silva, o Robinho Pinga, tendo como principal 

área de dominação as comunidades do Complexo da Maré. 

Inicialmente, o Terceiro Comando Puro era uma organização criminosa 

considerada de pequeno porte, concentrando suas atividades ilícitas no tráfico de 

drogas, no entanto, experimentou outras formas de arrecadação, diversificando 

sua atuação para a venda de gás e água e o controle do transporte nas 

comunidades sob seu domínio, utilizando para isso a exploração do transporte 

por vans. 

Após a rebelião liderada por Fernandinho Beira-Mar, que resultou na morte 

dos principais líderes do Terceiro Comando e Amigo do Amigos, dentre eles Uê, 

vários integrantes dessas facções migraram para o Terceiro Comando Puro, que se 

fortaleceu. 

A partir disso, a facção passa a dominar outras comunidades e seus pontos 

de venda de drogas, espalhando-se pela região oeste e norte do município do Rio 

de Janeiro, particularmente no bairro de Senador Camará, nas favelas do Rebu, 

Cavalo de Aço, Vila Aliança e Coréia e, ainda, nas comunidades do 21, Taquaral, 

Sapo e no Complexo da Maré (Timbau, Baixa do Sapateiro e Vila do João). 
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Atualmente, a facção continua sendo chefiada por Facão, ainda preso, mas, 

destaca-se o surgimento de outra liderança, Márcio José Sabino Pereira, o 

Matemático, Batgol ou BG, que se encontra foragido da justiça. 

 
Figura 12 – Márcio José Sabino Pereira – o Matemático. 
Fonte: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/saiba-quem-e-o-traficante-
matematico-novo-alvo-numero-1-da-polic/n1597406753794.html. 

 

O Terceiro Comando Puro ainda controla o tráfico de drogas e a população 

de outras áreas no município do Rio de Janeiro, quais sejam: Para-Pedro, Serrinha, 

Dendê/Guarabu, Parada de Lucas, Vigário Geral, Acari/Amarelinho, Praia da Rosa, 

Pixuna, Parque Royal, Fumacê, Muquico e Vila Kennedy. (Crimes News, 2011). 

 

3.2.2.4 Amigos dos Amigos (ADA) 

Juntamente com o CV e TCP, a organização Amigo dos Amigos (ADA) é 

uma das três maiores facções criminosas do Rio de Janeiro, com origem entre os 

anos de 1994 e 1998, tendo como principal fundador o Uê, membro dissidente do 

CV, expulso após planejar a morte do então líder dessa facção, Orlando Conceição, 

o Orlando Jogador. Para tanto, Uê associou-se a Escadinha, um dos principais 

líderes do CV a época, e a Celsinho da Vila Vintém, criando a ADA. 

Com visão diferenciada a dos demais traficantes, normalmente violentos e 

consumidores de drogas, Uê implementou um conceito empresarial na organização, 

montando uma grande infraestrutura de distribuição das drogas, com ligação direta 

com os produtores de cocaína nos países vizinhos ao Brasil, como a Colômbia, o 

Paraguai e a Bolívia, fazendo da organização criminosa uma verdadeira empresa 
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com setores de aquisição de matéria-prima, transporte, refino, distribuição nos 

pontos de venda e o comércio final do produto. 

Com já citado, no início de década de 2000, a ADA se alia ao TC, visando o 

respeito mútuo aos territórios dominados de ambas as facções, bem como unir 

forças para invadir as áreas comandadas pelo CV. Nessa ocasião, pertenciam ao 

domínio da ADA o Morro do Adeus, em Bonsucesso, e as favelas do Morro do 

Juramento, Vila Vintém e Para-Pedro. 

Com a rebelião perpetrada por Fernandinho Beira-Mar em Bangu I e a 

consequente morte de Uê, a aliança ADA e TC se enfraquece e vários integrantes 

dessas facções se retiram para fundar o TCP, como já descrito, facção que rivalizou 

com a ADA pelo controle do tráfico em diversas comunidades. 

 
Figura 13 - Rebelião no presídio de Bangu I 
Fonte: AP Photo / Jadson Marques, Rocinha, Org. reprodução, Luís Alvarenga / Agência 
O Globo e AFP / Tercio Teixeira / Brazil Photo Press 

 

Cabe destacar o domínio da ADA na comunidade da Rocinha, uma das 

maiores favelas da América do Sul, situada entre os bairros da Gávea e São 

Conrado, na zona sul do município do Rio de Janeiro, cujo o faturamento estimado 

em 2011 era de R$ 10 milhões, por meio da venda de maconha, cocaína, Skank, 

lança-perfume e ecstasy. (CRIME NEWS, 2011). 
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Aqui surge a figura de Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, 

líder da ADA na comunidade, que assumiu seu controle juntamente com o traficante 

João Rafael da Silva, o Joça, após a morte de seu antigo chefe, Erismar Rodrigues 

Moreira, o Bem-Te-Vi, em 2004. 

 
Figura 14 – Antonio Francisco Bonfim Lopes – o Nem da Rocinha 
Fonte: https://negocios.umcomo.com.br/artigo/como-nem-da-rocinha-foi-preso-25561.html. 

 
No período de 2004 até 2008, Nem comandou o tráfico de drogas na 

Rocinha juntamente com Joça, adotando uma conduta assistencialista com a 

comunidade, porém, após a prisão de Joça em 2008, Nem recrudesce sua forma de 

tratamento, ordenando e execução de vários integrantes da facção e de moradores 

que discordavam de suas ordens dentro da comunidade. 

Por estar localizada em um ponto estratégico do município do Rio de 

Janeiro, a favela da Rocinha possui mais de 60 bocas de fumo nas suas ruas, vielas 

e becos, com uma particularidade que as diferencia das demais, por ser a única 

favela do Rio onde a venda de cocaína é feita pelo grau de pureza da droga, o que 

eleva significativamente o lucro dos traficantes. 

Preso desde 2011, Nem é considerado uma das principais lideranças da 

ADA, que ainda controla outras comunidades na cidade do Rio de Janeiro, dentre 

elas: Complexo do Caju/Nossa Senhora da Penha, Complexo da Maré (Vila dos 

Pinheiros), Jorge Turco, Querosene, Fazenda Botafogo/Costa Barros, Morro do 

Urubu, Cruzada São Sebastião, Morro Azul, Vila Vintém, Curral das Éguas. Destaca-

se, ainda, comunidades de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro como 

Teresópolis, Niterói, Itaboraí, Cabo Frio, Itaperuna, Angra dos Reis, Macaé, Volta 

Redonda, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo e Nova Friburgo, assim 

como no Estado de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga. (Crimes News, 2011). 
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3.2.2.5 Milícias 

A origem e o conceito sobre as milícias ainda são muito difusos entre os 

estudiosos do assunto, onde promotores de justiça, delegados de polícia e 

sociólogos divergem em vários aspectos. Genericamente, as milícias foram definidas 

como agrupamentos formados por pessoas comuns, que não fazem parte dos 

órgãos de segurança pública ou forças armadas de um país, porém, utilizam armas 

e impõe um poder de polícia em determinadas localidades. (DICIONÁRIO 

INFORMAL, 2012). 

Inicialmente, as milícias gozavam de certa simpatia da população e foram 

vistas como uma alternativa positiva às facções criminosas existentes no estado do 

RJ, pois as mesmas prometiam combater o tráfico de drogas e levar paz e 

tranquilidade para a população das comunidades carentes. Tal sentimento chegou ao 

ponto do então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, chamá-las de 

“autodefesas comunitárias” (O Globo, 2006), afirmando serem “um mal menor que o 

tráfico”, conforme matéria de O Globo de 2008. 

O tamanho do estado paralelo 
Milícias se espalham rapidamente e já estão presentes em 11 municípios da Região Metropolitana do RJ 

 
A expansão do poder da milícia 

Criminosos passaram a agir sobre a vida de bairros inteiros 
 

1998    2008    2018 
 

Somente 1 comunidade:                            161 comunidades                              37 bairros 

         Rio das Pedras                        165 comunidades 
 

Figura 15 – O tamanho do estado paralelo. 
Fonte: Polícia Civil, Ministério Público, Prefeituras do RJ, IBGE, Infográfico, acessado em 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/franquia-do-crime-2-milhoes-de-pessoas-no-rj-estao-
em-areas-sob-influencia-de-milicias.ghtml. 

 

No caso das milícias cariocas, diferentemente dos principais conceitos e 

teorias sobre sua origem, deve-se observar a particularidade de serem integradas 

por agentes ou ex-agentes públicos, na sua maioria policiais militares e civis, 

bombeiros, agentes penitenciários, entre outros. E, como toda organização, para a 

manutenção das suas atividades necessitavam de uma fonte de renda que as 

sustente. Nesse viés, passaram a cobrar taxas de proteção da população das 

comunidades sob seu domínio, iniciaram a exploração do transporte alternativo, 

1
1 

1
1 

1
1 
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utilizando vans e Kombi, a comercialização de gás, água, ponto de internet, TV a 

cabo, entre outros serviços, ou seja, o mesmo modus operandi que qualquer facção 

criminosa existente na cidade do Rio de Janeiro: domínio territorial e da população 

de determinada localidade e o lucro como escopo principal. 

Dentre os principais estudiosos sobre as milícias cariocas, destaca-se o 

sociólogo Luiz Eduardo Soares, cuja opinião é considerada a mais completa sobre o 

assunto, cuja análise foi utilizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Assembleia Legislativa do RJ, no seu relatório final, conforme o descrito a seguir. 

 
O sociólogo Luiz Eduardo Soares considera que a origem das milícias reside 
na segurança privada informal e ilegal, quase toda ela a cargo de membros e 
ex-membros da área de segurança pública, que buscam esse segundo trabalho 
inicialmente como alternativa para aumentar seus rendimentos, face aos 
baixíssimos salários pagos. Se houvesse repressão – como a lei determina – 
ao segundo emprego da segurança privada, os policiais orientariam as suas 
demandas salariais para as instituições da segurança pública, para o Estado. 
Como consequência, aponta o sociólogo, o orçamento público destinado a 
essa área entraria em colapso. Para Soares, o orçamento destinado à área de 
Segurança Pública é irreal e artificial e o que viabiliza a sua manutenção 
aquém do desejado é a existência da segurança privada. (Relatório final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Milícias da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2008). 
 

 

Dessa análise, verifica-se que os baixos salários pagos aos agentes de 

segurança pública associados a ausência do Estado nas comunidades carentes 

criaram o ambiente ideal para as pessoas procurarem se auto proteger, encontrando 

nas milícias a solução para esse problema. Disso surgiu a necessidade da uma 

fonte de renda para a manutenção das suas atividades. Para tanto, as milícias se 

transformaram na mais perigosa e bem estruturada das organizações criminosas 

brasileiras, explicitamente armadas e com a utilização de ações violentas para 

consecução de seu intento. 

Com isso, as taxas de proteção cobradas da população se converteram em 

extorsões, cuja recusa ao pagamento poderia custar a vida. Nada diferente do 

praticado por qualquer outra facção criminosa do estado. 

Outra semelhança entre as milícias e as demais organizações, além da 

violência contra os moradores das comunidades dominadas, foi a imposição de 

regras de conduta e comportamento, leis particularizadas, toque de recolher, entre 

outros regramentos, cujo descumprimento submetiam as pessoas aos juízes e 

aplicadores das penas, os próprios milicianos. Ou seja, como em outras 

comunidades, as milícias substituíram o Estado. 
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Apesar de toda semelhança com qualquer outra organização criminosa, as 

milícias justificavam suas ações, buscando conferir-lhes certa legitimidade, sob a 

alegação de estarem protegendo os moradores, implantando ordem nas 

comunidades sob seu domínio. Para isso, exploravam a participação direta de 

agentes públicos com infiltração nos poderes constituídos e nos órgãos estatais, 

sempre associando os traficantes de drogas a todo tipo de mal e eles, em 

contrapartida, como defensores da comunidade, mais preparados para garantir a 

segurança da comunidade, que poderiam contar com o apoio das corporações a que 

pertenciam contra outra facções, tudo facilitado por serem, também, policiais. 

Entretanto, algumas milícias deixaram esta característica de lado, passando 

a comercializar drogas nas comunidades, atividade que se apresentou muito mais 

rentável para a manutenção financeira da organização. 

Conforme o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das 

Milícias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de 2008, por meio da 

Subsecretaria de Inteligência da SSP/RJ, inicialmente, as milícias se instalaram em 

localidades onde não havia o domínio de facções criminosas ligadas ao tráfico de 

drogas. Contudo, das 165 comunidades sob controle das milícias, 115 delas estavam 

livres de qualquer dominação de outras facções criminosas do Rio de Janeiro, ou seja, 

70% do território dominado por elas. Esse fato se contrapõe ao discurso de proteção e 

expulsão de traficantes para garantia de segurança e paz nas localidades. 

Outro aspecto importante a salientar é a proximidade das milícias com o 

meio político e/ou a participação direta nele. Ou a população deveria votar naqueles 

candidatos indicados pelos milicianos e/ou os próprios são os candidatos. Nesse 

viés, somente aqueles do interesse da facção poderiam ter acesso às comunidades 

para fazer campanha. 

 

3.3 O CONSUMO DOMÉSTICO DE DROGAS ILÍCITAS 

Em 2007, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio de seu pesquisador, o 

economista Marcelo Neri, divulgou pesquisa sobre os usuários de drogas no país, 

onde verificou-se que 62% desses são oriundos da classe A da sociedade. Nessa 

pesquisa, Neri buscou traçar um perfil de quem consome e, em hipótese, financia 

esse comércio. Nesse levantamento, a maioria esmagadora de consumidores e 

financiadores  eram  jovens,  do  sexo  masculino,  solteiros e pertencentes a classe A. 
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Esse trabalho baseou-se na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), de 2003, com 182 mil pessoas 

entrevistadas em todo País. Vejamos os números desse trabalho a seguir: 

Percentual dos 
Entrevistados 

Situação na sociedade 
Representação percentual 

na população geral 

86% Entre 10 e 29 anos 39% 

99% Sexo masculino 49,82% 

62% Integrantes da Classe A 5,8% 

Tabela 3 – Pesquisa sobre orçamento familiar (2003). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

Apesar desses números, poucas são as iniciativas de clarear os malefícios à 

saúde do indivíduo, muito menos as consequências sociais e econômicas para o 

próprio usuário e para a sociedade.  

O trabalho se estende por outras áreas, contudo, para este estudo, Neri 

finaliza seu trabalho ressaltando a percepção de impunidade da classe A, afirmando 

que sua condição financeira, faz com que esses usuários, mais ricos, se exponham 

mais que os mais pobres, reforçando a abordagem da compensação do crime e da 

inadequação de aplicação das leis. 

Contudo, cabe um contraponto importante e que deve ser analisado sem 

preconceitos, fugindo da uma visão simplista da questão. 

Em matéria publica em 2007 na Revista Época, Nelito Fernandes, Rafael 

Pereira e Martha Mendonça colocam a questão da pesquisa de Marcelo Neri, 

fazendo uma abordagem mais ampla do problema, com o seguinte questionamento: 

os jovens mais ricos que usam drogas são culpados pela violência do tráfico? 

Com essa pergunta, afirmam que, embora ilegal, o tráfico de drogas não 

infringe a lei de mercado, qual seja: se não houvesse comprador, não haveria venda 

e concluem que o consumidor garante o comércio, mas não é ele quem produz a 

violência. Continuam sua análise dizendo que as drogas são vendidas em todo o 

mundo, citando cidades europeias como principais destinos e, por fim, culpam a 

ausência do Estado nas comunidades e a corrupção policial, citando a socióloga 

Julita Lemgruber, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da 

Universidade Cândido Mendes, a qual afirma: “os policiais apreende as armas de um 

traficante e revende para o outro”. 
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Ainda nesse contexto, esclarecem o abrandamento da repressão ao 

consumidor, afirmando que culpar o consumidor está em desuso no Brasil, pois 

desde 2006, a legislação define que esse tipo de crime é julgado por juizado 

especial, não mais criminal, com redução da pena, antes de até 06 (seis) anos de 

prisão para a prestação de serviços comunitários, seguindo tendência mundial. 

Contudo, mesmo com essa defesa inicial dos consumidores, os mesmos 

afirmam que isso não pode ser entendido que estamos no caminho certo, 

complementando suas ideias dizendo que tanto a leniência quanto a linha dura em 

relação aos consumidores têm resultados contraditórios no mundo, precisando de 

melhor análise. Vejamos a situação atual de alguns países: 

País Política utilizada Resultado Observação 

Holanda 

liberou o uso de 5g 
de maconha, que é 
vendida legalmente 

em cafés 

O consumo de maconha 
dobrou, mas o de heroína e de 

outras drogas pesadas caiu 

Os coffee shops podem vender 
a droga, mas não podem 

comprá-la, com isso, fez surgir 
um tráfico de drogas pesadas 
perto das lojas, permanecendo 

o problema 

Suécia 

Repressão: levou 
para a cadeia 
vendedores e 
consumidores 

Nr de drogados do país é 1/3 
menor que no restante da 

Europa 
- 

Estados 
Unidos 

Resultado inverso do sueco: 
11% dos americanos admitem 
consumir maconha e haxixe. 
Esse Nr cresce 2% ao ano 

O total de presos por porte de 
drogas cresceu 10 vezes em 

30 anos 

Uruguai 
Liberou a venda em 

farmácias e 
controla o cultivo  

Ainda não pode ser 
mensurado 

Há crítica sobre a estatização 
da venda 

Tabela 4 – Situação do consumo de drogas no mundo (extrato). 
Fonte: o autor. 

 

3.4 O FINANCIAMENTO DO CRIME ORGANIZADO 

 

3.4.1 O tráfico de drogas e armas 

Conforme dados de 2010 do Ministério da Justiça, naquela década, eram 

mais de 7,6 milhões de armas ilegais no País. Ressalta-se não haver dados mais 

recentes. Desse montante, 80% são fabricadas em solo brasileiro, na sua maioria 

com origem legal, mas que entram no mercado clandestino após roubos, corrupção 

policial, entre outras causas. Já as estrangeiras possuem origens distintas, com a 

seguinte descrição: 50% provenientes dos Estados Unidos da América (EUA); 

16,7% são argentinas; 6,9% oriundas da Espanha e 6,4% da Alemanha. 
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Quanto ao tráfico de armas, o mesmo vem conjugado com o das drogas, pois 

é instrumento para a tomada do poder nas comunidades cariocas pelas facções 

criminosas. Porém, apesar de sua importância nesse processo, cabe ressaltar ser 

menos lucrativo que o seu parceiro de ilicitude, contudo, profundamente ligado a ele. 

Segundo matéria da BBC Mundo - As cinco atividades do crime organizado 

que rendem mais dinheiro no mundo - o tráfico de armas não aparece nessa 

classificação, ou seja, mesmo sendo feito em grande escala, rende menores 

dividendos. 

Associando essas questões com o hiato da estrutura social do País, onde o 

Rio de Janeiro é parcela e lídimo representante, observa-se o trabalho do Professor 

do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Cláudio C. Beato Filho, quando explora o aspecto dramático do problema do 

crime no Brasil ser objeto da atenção de nossos governantes somente quando 

ultrapassar os limites estruturais aos quais está tradicionalmente confinado, ou seja, 

sai do morro e vai para o asfalto. Segundo o autor, quando isso ocorre, 

imediatamente soam os alarmes da mídia e a indignação das elites. A partir daí, as 

pessoas põem-se a especular a respeito das causas da criminalidade para combatê-

la. Nesse viés, costuma-se ligar a incidência dos crimes à pobreza e à miséria, à 

marginalidade dos centros urbanos e a processos migratórios. 

Visacro (2009) também aborda esse tema, citando palavras do mexicano 

Adolfo Aguilar Zinser, que perguntado sobre qual seria a maior ameaça à segurança 

nacional, respondeu simploriamente: “Pobreza”; e complementa suas ideias 

afirmando que as verdadeiras origens da violência urbana vão além das ações 

impetradas pelo crime organizado que, via de regra, impetram suas ações a partir 

das comunidades pobres. Visacro (2009) aponta, ainda, a falta de controle do 

Estado nessas comunidades, que acabam por sofrer ingerência direta dessas 

facções criminosas. Em contrapartida a isso, como uma verdadeira bola de neve, o 

crime organizado oferece oportunidades a uma farta mão-de-obra, facilmente 

manipulada, dentre elas: ascensão social dentro da organização, dinheiro, 

permitindo o sustento das famílias, poder, drogas, carros e motos fruto de roubos, 

entre outros benefícios até então intangíveis. Tudo na contramão do Estado que 

nada ou quase nada oferece. 
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Diante desse contexto, a ausência do Estado como agente social do bem-

estar mínimo, enfatiza a desproteção social, levando à exclusão de cidadania. Surge 

assim um ambiente fértil para as atividades ilícitas que permitem a chamada 

inclusão perversa, pela via da marginalidade (FARIA, 2001). 

 

3.4.2 Roubo de cargas, nova modalidade de financiamento 

 

3.4.2.1 O impacto econômico do roubo de cargas no estado do RJ 

Sem segurança pública não há condição de se desenvolver qualquer 

atividade na sociedade: impede-se ou dificulta-se o ir e vir das pessoas para seus 

locais de trabalho, o transporte público tem seu funcionamento paralisado ou 

dificultado, as escolas não recebem seus professores e alunos, os estabelecimentos 

comerciais, caso funcionem, têm dificuldades em manter seus estoques e ofertar 

seus produtos à população, entre outras restrições. Sem exageros, essa assertiva 

confirma o discurso que regiões mais seguras possuem maior capacidade de 

atração de investimentos e geração de empregos e renda, ou seja, se desenvolvem 

com vigor e mais rapidamente. Em contrapartida, aquelas áreas com altos índices 

de criminalidade são evitadas em todos ou quase todos os aspectos para o seu 

desenvolvimento. 

Para entender e ajudar a combater o impacto do roubo de cargas no estado, 

a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), em conjunto com 

a Confederação Nacional da Indústria (CNI), levantou que 47% dos empresários 

fluminenses consideram que a falta de segurança influi muito ou moderadamente na 

decisão de localização dos parques fabris, contra 35% do percentual nacional. 

A análise prossegue apontando o aumento dos custos de frete do setor 

produtivo, o que afetou as empresas fluminenses em 17% em 2016, contra 6% da 

média nacional. Saltando para 2017, a ocorrência do roubo de cargas sofreu uma 

escalada vertiginosa, com 10.599 casos de roubas de cargas registrados, um roubo 

a cada 50 minutos. A reação a isso foi a criação de uma taxa extra para o transporte 

de cargas para o estado, a chamada Taxa Emergencial Excepcional (Emex), criada 

em 2017, o que elevou o preço final de cada produto em cerca de 1,5%. (FIRJAN, 

2018). O custo disso para a economia estadual foi de R$ 621,3 milhões. 
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Figura 16 – Corredores do roubo de cargas (2016). 
Fonte: http://roubodecarga.com/pelo-menos-200-mil-cariocas-vivem-em-corredores-de-roubos-de-
cargas/grafico_roubo_de_carga2/ 

 

É importante salientar que o prejuízo causado por essa modalidade de crime 

é ainda maior, ao criar um ambiente de repulsar aos investimentos, de fuga de 

empresas e com elas os empregos (14,5% no estado contra 12% da média 

brasileira), o que impacta sobremaneira na arrecadação do poder público. 

No mapeamento desse delito, verificou-se que 52,2% dos roubos de carga no 

estado foram registrados em somente 11 das 138 das delegacias estaduais, o que 

indica uma concentração dos casos. Aprofundando um pouco mais a análise, essas 

unidades policiais são contadas pelas principais rodovias que cortam o estado, quais 

sejam: BR-040 – Rodovia Washington Luís, BR-101 – trecho Avenida Brasil, BR-101 – 

trecho Niterói-Manilha, BR-116 – Rodovia Presidente Dutra e BR-493 – Arco 

Metropolitano). Não coincidente, no entorno dessas rodovias situam-se comunidades 

dominadas pelo crime organizado, que nos últimos anos vem utilizando esse tipo de 

crime como fonte de financiamento do tráfico de armas e drogas. 

 
 Figura 17 - Áreas de maior incidência de roubo de cargas no estado do RJ – 2017. 
 Fonte: Elaboração do Sistema FIRJAN, com base em dados do ISP-RJ. 
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Para se contrapor a essa realidade, o governo federal desencadeou o Plano 

Nacional de Segurança Pública (PNSP), implementando-o no estado do Rio de 

Janeiro a partir de julho de 2017, cuja objetivo principal era a integração e 

cooperação entre os governos federal e estadual com a sociedade para combater o 

crime organizado. Posteriormente, no final desse mesmo mês, o poder central 

decretou a Garantia da Lei e da Ordem no estado, somando esforços a essa ação, 

provocando significativa redução no roubo de cargas no estado e levando a uma 

queda de 10,2% nos cinco primeiros meses de 2017, comparando-se com o mesmo 

período do ano anterior. (FIRJAN, 2018). 

 
Gráfico 1 - Evolução mensal do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro.  
Fonte: Elaboração do Sistema FIRJAN, com base em dados do ISP-RJ. 

 

3.4.2.2 O roubo de carga financiando o crime organizado 

As facções criminosas do estado vislumbraram no roubo de cargas uma 

forma de aumentar seu poder econômico. Isso se deu por meio do controle das 

comunidades próximas às principais vias expressas que cortam o estado, bem como 

da existência de galpões de empresas logísticas, normalmente abandonados, nas 

proximidades desses eixos, o que facilitou a ocultação das cargas roubadas. 

De acordo com os relatórios da Polícia Rodoviária Federal no Rio de 

Janeiro, as facções criminosas que dominam os Complexos do Chapadão e 

Pedreira, na zona norte da capital, foram as pioneiras nessa modalidade de crime, 

beneficiadas pela proximidade desses complexos com a Avenida Brasil e com a 

Rodovia Presidente Dutra. 
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Figura 18 – Loteamento das áreas para o roubo de cargas (2016). 
Fonte: http://roubodecarga.com/faccoes-loteiam-o-roubo-de-cargas-acordo-inedito/ 

 

Outra característica importante de ressaltar é que, preferencialmente, o 

roubo de carga pelas facções criminosas se dá durante o dia, modus operandi que 

se espalhou por todo o estado. Dessa forma, as quadrilhas aproveitam seus 

membros nas ações delituosas, em princípio ociosos durante o período diurno, 

transformando esse crime mais rentável do que o comércio de drogas, que é mais 

atrativo durante à noite. Tal procedimento garante mais recursos para a compra de 

armamentos e drogas, para o recrutamento de novos membros e, 

consequentemente, para manutenção do controle territorial, fortalecendo o tráfico 

nas comunidades. (LISBOA, 2017). 

Contudo, não se pode analisar o roubo de carga sem citar o receptor do 

produto desse delito. É óbvio que se não houvesse receptor, não haveria o roubo. Daí 

esse ator se tornou o fiel da balança do problema, tornando essa prática tão lucrativa. 

Normalmente, os receptores são os comerciantes de estabelecimento de 

pequeno e médio porte, que dão a aparência de legalidade às mercadorias 

roubadas, fazendo com que as pessoas consumam tais produtos desconhecendo 

sua origem.  

Nesse escopo, o presidente da Federação do Transporte de Cargas do 

Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Rebruzzi, defendeu punições mais duras para 

comerciantes que sejam descobertos como receptadores de carga roubada, 

defendendo, inclusive, a perda do alvará de funcionamento de quem for encontrado 

com produtos roubados. 
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3.5 NÚMEROS DA CRIMINALIDADE NO ESTADO 

 

3.5.1 Generalidades 

Os números da segurança pública no estado do Rio de Janeiro serão 

apresentados com base na evolução dos principais indicadores de criminalidade e 

da atividade policial de 2003 a 2017, período em que a política de segurança pública 

do Estado passou por importantes transformações. 

Todos as informações prestadas constam do relatório que cuidou do assunto, 

elaborado pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP/RJ), 

órgão criado em 1999, com o objetivo de colaborar na divulgação dos resultados das 

ações na área da Segurança Pública, desenvolver projetos em parceria, pesquisas e 

análise criminal, além de um extenso conjunto de ações facilitadoras ao necessário 

diálogo entre as a Segurança Estatal e a Sociedade. 

Nesse viés. o ISP produz relatórios estatísticos sobre o sistema de segurança 

pública estadual, permitindo a análise dos problemas que mais afetam a população 

e, ainda, avaliar o desempenho das ações de segurança no Estado. 

Cabe ressaltar, ainda, que os indicadores serão apresentados em três 

grandes grupos: crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio e atividade policial, 

cujos dados são provenientes dos registros de ocorrência da Polícia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro (PCERJ), fornecidos pelo Departamento Geral de Tecnologia da 

Informação e Telecomunicações da Polícia Civil (DGTIT/PCERJ). 

No gráfico sobre armas apreendidas, assim como no de vitimização policial, 

há dados provenientes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). 

Cabe destacar que no primeiro trimestre de 2017 houve uma paralisação dos 

policiais civis que causou atípica subnotificação de ocorrências para determinados 

delitos. Dentre os delitos analisados nesta apresentação, enquadram-se nesse caso 

os títulos “Roubo de Rua”, “Roubo de Carga” e “Roubo a Residência”. 

 

3.5.2 Crimes contra a vida 

Nesta seção, estão reunidos o indicador de letalidade violenta, juntamente 

com os títulos que o compõem, e os dados sobre vitimização policial. 

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG), o 

indicador da letalidade violenta é um dos indicadores estratégicos de criminalidade 

que compõem o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM). 
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São quatro os títulos que compõem o indicador de letalidade violenta: 

• Homicídio doloso 

• Homicídio decorrente de oposição à intervenção policial 

• Latrocínio (roubo seguido de morte) 

• Lesão corporal seguida de morte. 

 

3.5.2.1 Vítimas de letalidade violenta 

De acordo com dados de 2017, o homicídio doloso representou 79% das 

vítimas de letalidade violenta, enquanto que o homicídio fruto de oposição à 

intervenção policial representou 17%. 

 
Gráfico 2 - Letalidade violenta por títulos 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

Esse indicador sofreu forte redução a partir de 2010, após o início das UPP 

e a implantação do Sistema de Metas, entretanto, a partir de 2013 o mesmo entrou 

em trajetória ascendente, atingindo, em 2017, o patamar mais alto desde de 2010. 

Segue o gráfico representativo: 
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Gráfico 3 – Vítimas de letalidade violenta. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

Finalizando o estudo das vítimas de letalidade violenta, segue a 

representação gráfica desse índice pelas macrorregiões do estado: a Capital, 

Grande Niterói, Interior e Baixada Fluminense, esta última com as mais elevadas 

taxas desse indicador. 

 
Gráfico 4 - Vítimas de letalidade violenta por macrorregiões do estado do RJ. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 
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3.5.2.2 Vítimas de homicídio doloso 

Coerente com os dados anteriormente descritos, em 2017, a taxa de 

homicídio doloso no estado do Rio de Janeiro atingiu o patamar mais alto desde 

2010, de forma semelhante ao comportamento das taxas de vítimas por letalidade 

violenta e sua distribuição pelas macrorregiões do estado. Vide o gráfico: 

 
Gráfico 5 - Vítimas de homicídio doloso. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

Por macrorregiões, em 2017, a taxa de homicídio doloso apresentou queda 

somente no interior do estado. 

 
Gráfico 6 - Vítimas de homicídio doloso por macrorregiões do estado do RJ. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 
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3.5.2.3 Homicídios decorrentes da oposição à intervenção policial 

Ainda que abaixo do registrado antes da implantação das UPP e do Sistema 

de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM), o número de vítimas teve 

significativo aumento nos últimos quatro anos, voltando ao patamar de 2009. 

 
Gráfico 7 - Homicídio decorrentes de oposição à intervenção policial. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

Analisando esse indicador por macrorregiões do estado, verifica-se 

significativa redução das taxas, devido ao desempenho da Capital, onde estão 

localizadas 37 das 38 UPP. Em contraponto, a Baixada Fluminense, para onde 

migrou a boa parte dos integrantes das facções criminosas, expulsas da Capital com 

a implantação das UPP, as taxas apresentaram o crescimento mais vertiginoso. 

 
Gráfico 8 - Homicídio decorrentes de oposição à intervenção policial por macrorregiões. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 
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3.5.2.4 Vitimização policial 

Ainda que bem abaixo do observado no começo da década passada, a taxa 

de policiais mortos em serviço teve aumento relevante a partir de 2011, 

particularmente nos anos de 2016 e 2017. 

 
Gráfico 9 – Vitimização policial. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

3.5.3 Crimes contra o patrimônio 

Aqui serão analisadas as taxas relativas aos delitos de roubo de rua, de 

veículos, de cargas e a residência. É importante ressaltar que os dois primeiros são 

considerados indicadores estratégicos de criminalidade, pois compõem o Sistema de 

Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM), auxiliando a formulação de 

políticas mais adequadas para combatê-los. 

 

3.5.3.1 Roubo de rua 

Intimamente ligado aos roubos de rua, os casos de roubo a celular 

apresentaram um crescimento nos últimos anos, mas representam apenas 19% do 

total de roubos de rua. Os assaltos a transeuntes continuam com os índices mais 

elevados, 58% do total. No total, o índice apresentou uma pequena melhora se 

comparado com 2016. 
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Gráfico 10 - Roubos de rua. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

3.5.3.2 Roubo de veículos 

A partir de 2012, o número de registros de roubo de veículo entrou em 

tendência de alta, atingindo o maior nível da série histórica em 2017. Esse tipo de 

delito, juntamente com o roubo de carga, se transformou no atrativo principal dos 

criminosos. 

 
Gráfico 11 - Roubo de veículos. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 
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3.5.3.3 Roubo de cargas 

Já explorado em seção anterior, cabe a apresentação dos gráficos da 

incidência desse crime, agora em conjunto com os demais delitos. Assim, verifica-se 

o elevado crescimento da sua taxa entre 2013 e 2017, chegando a 192%, com 

10.599 ocorrências registradas, ou seja, um roubo de carga a cada 50 minutos. 

 
Gráfico 12 - Roubo de cargas. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

De maneira semelhante as análises anteriores por macrorregiões do estado, 

verifica-se que a taxa de roubo de carga na Baixada Fluminense, na Capital e na 

Grande Niterói teve um crescimento muito agudo a partir de 2015. Somente no 

interior do estado a taxa se manteve de acordo com a série histórica de ocorrências. 

 
Gráfico 13 - Roubo de cargas por macrorregiões do estado do RJ. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 



68 
 

3.5.3.4 Roubo de residências 

As ocorrências de roubo a residência tiveram uma queda significativa ao 

longo da década passada, até atingir a mínima da série em 2011. A partir dali, 

passou a pequenas oscilações, mantendo-se sempre abaixo do patamar de 2009. 

 
Gráfico 14 - Roubo de residências. 
Nota: Entre parênteses, taxa por 100 mil habitantes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

3.5.4 Atividade policial 

As taxas da atividade policial serão analisadas decompondo e apresentando 

os indicadores relacionados as seguintes ações: apreensão de armas, de drogas e 

prisões de adultos e apreensões de adolescente. 

 

3.5.4.1 Apreensão de armas 

Ressalta-se a apreensão de fuzis, que teve um crescimento de 103% entre 

2012 e 2017. 

 
Gráfico 15 - Apreensão de armas. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 



69 
 

3.5.4.2 Apreensão de drogas 

A taxa de apreensões de drogas no estado teve aumento significativo a partir 

de 2011, e em 2015 atingiu o patamar mais alto da série histórica. Nos últimos dois 

anos, entrou em queda e, em 2017, voltou ao patamar de 2012. Pode-se tentar 

explicar tal comportamento pelo crescimento do roubo de carga a partir de 2013, com 

ápice em 2016, podendo ter havido uma migração parcial do negócio das facções do 

tráfico de drogas para o roubo de cargas, atividade tão lucrativa quanto a primeira. 

 
Gráfico 16 - Apreensão de drogas. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 

 

3.5.4.3 Prisões de adultos e apreensões de adolescentes 

Observa-se que as prisões e apreensões em flagrante tiveram um 

comportamento ascendente, com mudança de patamar em 2013. A partir daí 

mantiveram-se estáveis, com uma pequena queda em 2017. 

 
Gráfico 17 - Prisão de adultos e apreensão de adolescentes. 
Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ. 
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4 IMPUNIDADE – NO BRASIL O CRIME COMPENSA? 

 

4.1 GENERALIDADES 

Do conjunto de consequências que advém da impunidade, a descrença nas 

instituições democráticas se apresenta com uma das mais danosas e frustrantes para 

uma sociedade, pois é resultado da ineficiência das polícias e do Poder Judiciário. 

Uma frase do ano de 1764, do livro de Cesare Beccaria - Dos delitos e das penas 

- apesar de ter sido escrita no século XVIII, retrata muito bem esse desalento atual com 

essas instituições, parecendo antevê o ocorre nos dias de hoje em nosso País. 

 

“A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma 
impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao 
qual se apresenta alguma esperança de impunidade”.(BECCARIA, 1764) 

 

 Nesse viés, é importante observar as reflexões do sociólogo Sérgio Adorno, 

coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, de 

que há no Brasil, independentemente de classe, riqueza ou poder, a sensação forte 

de que os crimes cresceram e se tornaram mais violentos, porém, coexistindo com a 

impunidade. Isso faz as pessoas veem em leis mais severas e um maior tempo 

encarcerado a solução a essa questão, tudo fruto da acentuada descrença nas 

instituições do estado, as quais não estão cumprindo sua missão junto à sociedade. 

 

4.2 A CONTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA 

Antes de iniciar essa análise, é importante lembrar que o processo criminal 

completo, de forma genérica, se inicia com a instauração do inquérito policial, seguido 

das investigações para a elucidação dos fatos, findando com minucioso relatório 

confeccionado pelo delegado de polícia responsável. Essa é a fase policial do processo. 

Após essa etapa, dá-se início a fase judicial do processo, quando o referido 

relatório é enviado ao juízo competente, o qual remeterá ao Ministério Público, que 

analisará o Inquérito Policial e, se entender haver prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, oferecerá a denúncia, peça que “conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 

necessário, o rol das testemunhas” (Art 41 do Código de Processo Penal). 
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Caso contrário, pedirá o arquivamento do inquérito. 

Oferecida a denúncia, o juiz responsável, caso se trate dos procedimentos 

normais previstos no Código de Processo Penal (CPP), poderá recebê-la ou não, 

dependendo do preenchimento dos requisitos legais. O Art 395 do CPP esclarece 

quais são as hipóteses de rejeição da denúncia. 

Sendo recebida a denúncia (Art 396 do CPP), o juiz determinará a citação do 

réu para que o mesmo tome conhecimento da ação penal e para apresentar 

resposta à acusação. 

Após apresentada a resposta à acusação, o juiz procederá uma análise dos 

requerimentos e designará, caso não seja hipótese de absolvição sumária, a 

audiência de instrução debates e julgamento. Os casos que especificam a 

possibilidade de absolvição sumária constam do Art 397 do CPP. 

Prosseguindo nessa descrição, durante a audiência de instrução debates e 

julgamento, serão ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa e por fim o 

interrogatório do réu, tudo regulado pelo Art 411 do CPP. Terminada essa etapa da 

instrução processual, caso haja necessidade, as partes podem requerer diligências 

complementares. 

Daí, parte-se para as alegações finais, realizada por meio de debates finais 

orais, com a divulgação da sentença. 

Proferida a sentença, a parte poderá recorrer, cujo recurso mais utilizado é o 

de apelação14. Caso nada seja alterado com a apelação, ainda pode-se impetrar os 

Embargos Infringentes, cabíveis quando a decisão de 2ª instância não for unânime. 

Caso tudo isso não dê o resultado esperado, ainda há a possibilidade de um 

Recurso Especial, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou o Recurso 

Extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando a abrangência 

de análise de cada um desses tribunais, o primeiro com foco nas Leis Federais, 

aquelas previstas no Código Penal (CP) e no CPP, e o segundo na CF. 

Por fim, ainda há previsão de uma revisão criminal, medida cabível para 

reverter a decisão condenatória transita em julgado15, cujas possibilidades de 

admissão são tratadas pelo Art 621 do CPP.  

                                            
14 A apelação é o recurso cabível para atacar a sentença condenatória ou não. Toda vez que se tiver 

uma sentença definitiva é cabível apelação, lembrando que o recurso da sentença de pronúncia é o 
recurso em sentido estrito. 
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De toda essa descrição do rito de um processo criminal, verifica-se um 

excesso da possibilidade de recursos após a propalação da sentença, o que 

contribui sobremaneira para que os processos se arrastem no tempo até a sua 

prescrição, agravando a sensação de impunidade e reforçando a ideia que o 

cometimento do crime compensa. 

Em contrapartida a isso e amenizando tal situação, o STF, em outubro de 

2016, confirmou o cumprimento das penas após a decisão em 2ª instância. Porém, 

integrantes do próprio Supremo, bem como as pressões alienígenas à justiça, 

tentam, incessantemente, reverter esse entendimento da maioria dos ministros 

daquele tribunal federal. 

 
Figura 19 – O juiz que não gostava de processos – Romance forense (2015). 
Fonte: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.espacovital. 
com.br/publicacao-32444-o-juiz-que-nao-gostava-de-processos 

 

Por meio dessas constatações, verifica-se que a eficiência da justiça deveria 

ser o principal bastião contra a impunidade, no entanto, ao contrário disso, ao longo 

dos últimos anos se tornou um dos seus principais indutores, gerando um ambiente 

onde reina a máxima de que o crime compensa. Essa ineficiência passa pela 

aplicação das leis, por meio da conclusão dos processos e expedição das sentenças, 

entre outras atribuições, cuja lentidão pouco ou nada tem contribuído para a redução 

dos índices de criminalidade em todo o país. 

 

 

                                                                                                                                        
15 Expressão utilizada para indicar que não cabe mais recurso contra decisão judicial porque as 

partes não apresentaram o recurso no prazo em que a lei estabeleceu ou porque a hipótese jurídica 
não admite mais interposição de pedido de reexame daquela matéria. 
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Soma-se a essa questão, e não podendo ser desconsiderada, a investigação 

débil ou até a não investigação dos casos de autoria desconhecida, constitui-se em 

ponto principal da impunidade. A isso se junta a uma indisfarçável morosidade 

penal, que colabora para o arquivamento de mais de 80% dos inquéritos 

instaurados, os quais costumam levar 26 meses, em média, para serem encerrados. 

Observa-se, ainda, naqueles casos em que ocorre a denúncia na fase policial, esse 

tempo cai para 4 meses em média. Segundo o sociólogo Sérgio Adorno, quanto 

maior for o tempo gasto na etapa inicial dos procedimentos policiais, menor a 

possibilidade de investigação. (HAAG, 2013). 

Além disso, por meio de decisões monocráticas, em muitos casos os juízes se 

mostram desconectados da realidade. Um exemplo recente, do traficante Rogério 

157, figura principal da guerra do pelo comando do tráfico na Rocinha em 2017, solto 

por um desembargador, sob alegação da expiração do prazo de prisão preventiva, por 

ter permanecido 81 dias, sem julgamento. Essa desconexão se explicita pelo fato de 

Rogério ser um notório traficante da Rocinha, que fora preso em 2010, após invadir 

um hotel e fazer reféns na Zona Sul do Rio (PIMENTEL, 2018). 

Daí, verifica-se a necessidade de algumas mudanças nas leis. O porte de um 

fuzil deveria ser tratado como crime de alto potencial ofensivo, com pena mínima de 

12 anos. Quem usa um fuzil tem a intenção de matar. Dessa forma, quem for preso 

portando esse tipo de armamento, cumprindo 1/3 da pena, ficaria preso ao mínimo 

por 4 anos. Hoje o receptador de carga roubada é tratado como criminoso de baixo 

potencial ofensivo e não permanece preso por isso, porém, sabe-se que essa 

modalidade de crime tem inviabilizado a economia fluminense, com impactos 

severos na sua sociedade (PIMENTEL, 2018). 

Ainda com foco na sensação de impunidade, cabe sempre estudar o problema 

com maior profundidade, tentando dar maior amplitude a todas as questões. Nesse 

sentido, Ganem (2016) coloca a impunidade no centro do estudo e pergunta: A 

“impunidade” é necessariamente decorrente de leis fracas? Com essa pergunta ele 

provoca o debate, colocando em evidência a falta de estrutura do Judiciário, sem 

esquecer da interdependência com outras instituições, que apresentam os mesmos 

problemas (Delegacia, Ministério Público, Perícias-Técnicas, entre outros), para 

atender as demandas da sociedade. Lembra que a sociedade é induzida a repetir o 

discurso de que: bandido não vai para a cadeia; que a pessoa é presa e logo em 

seguida é solta; que a sensação de impunidade só cresce. 
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A partir disso, é importante ressaltar que o Judiciário sofre as mesmas 

ingerências impostas pela ineficiência do Estado, com a falta de recursos humanos, 

a baixa utilização dos recursos da Tecnologia da Informação nos processos, a 

burocracia obrigatória, investigações e denúncias frágeis, provas fracas, processos 

fracos, ou seja, o problema, antes de estar relacionado com a fragilidade da 

legislação penal, está diretamente ligado com o endêmico problema estrutural. 

 

4.3 UM DIAGNÓSTICO DO ENCARCERAMENTO 

Não obstante a tudo isso, surge nesse contexto um outro ingrediente 

amargo, fruto do descaso de décadas por parte do Estado Brasileiro: o falido e 

combalido Sistema Penitenciário Brasileiro. 

De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o estado atual do 

Sistema Penitenciário Brasileiro é consequência de diversas rebeliões em suas 

cadeias, gerando mortes violentas, fruto das guerras promovidas pelas facções 

criminosas que dominam esses estabelecimentos prisionais. Atualmente, existem 

cerca de 727 mil detentos para 368 mil vagas, ou seja, um déficit de 359 mil vagas 

em todo o País, agravando ainda mais o caos do sistema (INFOPEN, 2016). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 - Pessoas privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016. 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), Junho/2016. 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, Junho/2016; Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, dezembro/2015; IBGE, 2016. 

 

No estado do Rio de Janeiro, a situação não é diferente, apresentando uma 

população carcerária que ultrapassa mais de 75% de sua capacidade, de acordo 

com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciária (INFOPEN)/junho 2016, 

cujos dados levantados pela Defensoria Pública e pela Secretaria de Administração 

Brasil – Junho de 2016 

População prisional 726.712 

Sistema Penitenciário 

Secretaria de Segurança/Carceragem de 

Delegacias 

Sistema Penitenciário Federal 

689.510 

36.765 

437 

Vagas 368.049 

Déficit de vagas 358.663 

Taxa de ocupação 197,4% 

Taxa de aprisionamento 352,6 
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Penitenciária (SEAP) informam que o Rio tem 19.657 detentos a mais do que o seu 

sistema comporta. Das 43 unidades prisionais, 33 estão superlotadas. Dessas, 13 

funcionam com mais de 100% de excesso de presos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - População carcerária do estado do Rio de Janeiro 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), Junho/2016. 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, Junho/2016; Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, dezembro/2015; IBGE, 2016. 

 

Essa situação, no entanto, não é uma exclusividade da realidade brasileira, 

muito menos carioca. 

Atualmente, o Brasil possui a 3º maior população carcerária do mundo, atrás 

apenas dos Estados Unidos e da China, sendo seguido na quarta colocação pela 

Rússia. A taxa de presos para cada 100 mil habitantes subiu para 352,6 indivíduos 

em junho de 2016. Em 2014, era de 306,22 pessoas presas para cada 100 mil 

habitantes. 

Segundo o INFOPEN, o número de vagas no sistema prisional brasileiro 

está estabilizado, com a média de dois presos para cada vaga, de acordo com os 

dados fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional. Ressalta-se, ainda, que 

houve um pequeno acréscimo de vagas nas unidades prisionais, muito embora 

insuficiente para abrigar a massa carcerária existente hoje no País. 

Tal informação pode ser constatada por meio da figura comparativa abaixo, 

com as maiores populações carcerárias do mundo. 

Rio de Janeiro – Junho de 2016 

População carcerária 52.012 

Em regime fechado 

Em regime semiaberto 

Em regime aberto 

Presos provisórios 

Presos estrangeiros 

Presos indígenas 

Interno em cumprimento de Medida de Segurança 

18.631 

12.543 

427 

20.187 

65 

2 

157 

Número de vagas 30.299 

Déficit de vagas 19.657 

Taxa de ocupação 176,6% 

Taxa de aprisionamento 301,9 
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Figura 20 – Maiores populações carcerárias do mundo (2016). 
Fonte: https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-726-mil-
presos 

 

Segundo De Paula e Santos (2017), a superlotação das penitenciárias 

brasileiras, os ambientes insalubres, as péssimas condições estruturais, a falta de 

perspectiva do egresso, a violação aos direitos do preso, as constantes mortes fruto 

de rebeliões, demonstram que, na prática, o sistema carcerário somente pune e não 

ressocializa, não atende aos fins da pena, com isso, verifica-se que na maioria dos 

estabelecimentos penais estaduais, onde se insere o fluminense, o cumprimento de 

pena acaba significando uma nova punição. Em suma, o que difere o Brasil de 

alguns países é a qualidade do seu sistema prisional. 

Cabe ressaltar alguns contrapontos na questão do encarceramento, com 

visões e abordagens que apontam para outras direções, como a do Procurador de 

Justiça Marcelo Monteiro, quando tratou do assunto no fórum de debates sobre 

segurança pública promovido pelo Movimento Brasil 200 anos, que inicia sua análise 

afirmando ser a Intervenção Federal no Rio de Janeiro uma janela de oportunidades 

para mudanças, ao mesmo tempo lembrando a todos que a mesma se encerra em 

31 de dezembro do corrente ano. 

Com esse alerta, também coloca na discussão o CP, em vigor, com a Lei de 

Execução Penal que prevê liberdade ao sujeito após cumprir somente 1/6 da pena 
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em regime fechado, retornando às ruas depois disso, ou seja, se nada for feito, tudo 

irá continuar da mesma forma como antes da decretação da intervenção. 

Monteiro (2018) prossegue sua análise afirmando que as leis não caem do 

céu, mas são fruto de uma cultura e de ideias e se essas forem equivocadas têm 

consequências trágicas para a sociedade. Nesse contexto, rebate algumas 

declarações feitas por sociólogos, antropólogos e outros acadêmicos, que se 

apresentam como especialistas em matéria de criminalidade e segurança pública, e 

que fazem frequentemente referência a um encarceramento excessivo, um suposto 

excesso de prisões por pequenos delitos. Prisões preventivas supostamente 

desnecessárias, sem aplicação de penas alternativas, tudo baseado em pesquisas 

questionáveis e de pouca ou nenhuma divulgação. 

Nesse diapasão, Monteiro cita o exemplo do estado do Rio de Janeiro, onde 

um grupo de sociólogos declarou que o sistema penitenciário estadual seria um funil 

por cuja larga boca entrariam presos em excesso e pela qual poucos teriam a 

oportunidade de sair, senão após “um longo tempo de cumprimento da pena”. 

Contrapondo-se a tais argumentos, o procurador apresentou dados dos 

registros de 356.841 assaltos (roubos) ocorrido em 2017 no estado do Rio de 

Janeiro, com a identificação dos assaltantes por parte da polícia em somente 6.670 

casos, ou seja, menos 2% de apuração foi esclarecido e 98% ficou na impunidade. 

Alerta, ainda, da possibilidade desse número ser muito maior, caso todas as 

pessoas registrassem os roubos sofridos, o que se sabe, não ocorre. Quantos 

conhecidos ou parentes foram vítimas de assaltos e não realizam o registro dos 

mesmos? Então esse seria o funil por cuja a boca entrariam presos em excesso? Na 

verdade, essa situação retrata mais a impunidade do que um encarceramento em 

massa. No Brasil, ao contrário, se prende muito menos do que se deveria. 

No tocante a legislação penal brasileira, Monteiro aprofundou ainda mais 

essa análise, ressaltando que são listados 1050 crimes, somados os previstos no 

Código Penal, os Crimes Ambientais, os do Código de Defesa do Consumidor, 

enfim, todas as leis penais, contudo, de todos esses, somente em 28 deles o juiz é 

obrigado a proferir pena de prisão em regime fechado, ou seja, somente 2,67% do 

total. Com isso, o procurador esclarece que não está pregando a negação do 

problema da superpopulação carcerária, o que é inegável. Porém, que o problema 

decorre da falta de vagas, consequência da omissão do poder público na construção 

de novos estabelecimentos prisionais por anos e não por um excesso de prisões. 



78 
 

Outro destaque que o procurador faz é no tocante ao número de 40% do 

total de presos do Brasil estarem aguardando julgamento. Esse índice não tem nada 

de excepcional, pois se assemelha ao de outros países como Holanda, Suíça e 

Itália. Engano está no critério adotado no Brasil para esse cálculo, pois em todos os 

demais países, pelo menos aqueles que estudam seriamente a questão prisional, o 

preso provisório é aquele que está aguardando julgamento e que ainda não foi 

julgado. No Brasil é diferente, pois considera-se como preso provisório aquele cuja a 

condenação ainda não “transitou em julgado”. Então, na verdade, desses presos 

provisórios, os quais aguardam julgamento, muitos já foram julgados e recorreram, 

visto que nossa lei processual permite isso. A partir daí, há uma nova decisão, em 2ª 

instância, que confirma a decisão de 1ª instância, mas o preso continua recorrendo 

enquanto for possível. Assim, todos esses presos entram na conta de preso 

provisório, o que distorce o dado. 

Monteiro, prossegue sua abordagem desmistificando a afirmação de que 

presos brasileiros só são libertados após uma permanência por longos períodos no 

cárcere. Para tanto, citou os seguintes exemplos contrários: 

- Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos em 2002, está no regime 

semiaberto desde 2015. 

 
Figura 21 – Suzane von Richthofen no sepultamento dos seus pais. 
Fonte: https://br.blastingnews.com/brasil/2017/06/veja-o-que-aconteceu-com-o-irmao-de-suzane-
von-richthofen-001741077.html 

 

- Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, que ajudaram Suzane a assassinar 

os pais com golpes com uma barra, foram condenados a penas próximas a 40 anos 

em 2002, estão no semiaberto desde 2013. 
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- Essa é a mesma lei que já devolveu para as ruas os assassinos do menino 

João Hélio, que foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, preso pelo cinto de 

segurança do carro que haviam roubado da sua mãe em 2007. Os 4 assassinos 

foram condenados a 40 anos em 2007 e já estão nas ruas desde 2015.  

Por fim, Monteiro ressalta que tal postura, as ideais lenientes e tolerantes 

com os criminosos, são oriundas de uma visão distorcida e altamente contaminada 

por um viés ideológico, muito nítido, que enxerga no criminoso uma vítima da 

sociedade opressora, onde nós, que somos as verdadeiras vítimas, os culpados. E 

conclui afirmando que o crime é uma escolha. Que a opção pelo crime é uma 

questão moral, lembrando que a imensa maioria da população brasileira escolheu 

trabalhar honestamente. 

 

4.4 A CORRUPÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Seguindo o estudo, buscando a associação e entrelaçamento das questões, 

percebe-se a falência do Estado Fluminense, incapaz proporcionar condições 

mínimas à atuação policial e de levar o bem-estar social às regiões mais carentes, 

acentuando o histórico “gap” da estrutura social. 

De acordo com matéria veiculada no Portal G1 Rio, de 17 de fevereiro deste 

ano, o Rio vive há 1 ano e 8 meses em estado de calamidade pública. Segundo a 

matéria, a recessão econômica do país, aliada à queda das receitas com royalties 

de petróleo, à má gestão e à corrupção no plano estadual provocaram uma crise 

financeira sem precedentes no governo fluminense. 

Prossegue, informando o endividamento estadual e a falta de caixa, deixando o 

Estado sem condições de honrar os compromissos mais básicos, como pagar 

salários e fornecedores, impactando, significativamente a área de Segurança 

Pública, com corte de benefícios, redução dos efetivos das polícias, falta de 

combustível para as viaturas e de recursos para a manutenção mínima da frota, 

entre outras mazelas. 

O Jornal O Dia, em sua matéria de capa do dia 1º de julho de 2017, faz um 

diagnóstico da situação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, já naquela 

época, informando o montante de R$ 40 bi alocados para área de Segurança Pública 

nos últimos 10 anos, em contraste com sucateamento dos meios dessa corporação. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-do-rj-decreta-estado-de-calamidade-publica-devido-crise.html
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Essa malversação do erário público provocou uma série de investigações do 

Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), que apontou o 

descaso do Estado nessa questão. Os inquéritos buscaram levantar o sucateamento 

na estrutura da Polícia Civil na última década, focando nos órgãos da Polícia 

Técnico-Científica, cujo desempenho, bom ou ruim, impacta diretamente na 

instrução e no andamento das investigações criminais. 

Prossegue abordando o problema dos efetivos, semelhante a Polícia Militar, há 

falta de servidores em todas as delegacias. Existem hoje 9,7 mil policiais civis, quando 

o quadro prevê cerca de 23 mil. Esse fato leva a um indesejado acúmulo de 

investigações, como é o caso da 33º DP (Realengo), com cerca de 10 mil inquéritos 

em curso, para um quadro de 37 inspetores, ou seja, 270 inquéritos para cada agente. 

Na delegacia do Fonseca, por exemplo, existem somente duas viaturas e 46% dos 

agentes estão previstos se aposentarem, sem previsão de reposição. Nas delegacias 

da Pavuna e Bonsucesso, haviam cerca de 1 tonelada de maconha sem ter sido 

remetida ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), por conta da crise. 

Semelhante ao que ocorre com a Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (PMERJ) vem amargando o mesmo cenário, de maior envergadura, 

por apresentar números mais superlativos. 

Segundo informações da página eletrônica da própria corporação, num cenário 

ideal, a Polícia Militar deveria contar com 60.471 homens, 15.042 a mais do que o 

nosso efetivo atual: 45.429 policiais. Outro número relevante, a crise forçou a saída 

de 500 homens por dia das ruas, que eram remunerados graças ao programa do 

Regime Adicional de Serviço (RAS). 

Em levantamento do Jornal O TEMPO, em reportagem publicada em 22 de 

fevereiro de 2018, a frota de viaturas de cerca de 6,8 mil unidades, está reduzida a 

pouco mais de 3 mil veículos de vários tipos, rodando em condições precárias, 

muitas vezes graças a reparos pagos, por exemplo, por comerciantes de áreas de 

maior risco, interessados em manter as rondas preventivas. Faltam armas, munições 

e os sistemas de comunicações funcionam precariamente, o que leva ao uso dos 

telefones pessoais durante as atividades rotineiras. 
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Figura 22 – Sucateamento do material da PMERJ. 
Fonte: https https://oglobo.globo.com/rio/policias-do-rio-sofrem-com-falta-de-carros-de-agentes-
22459590. 

 
Dando continuidade à descrição dos fatos, apresentando rápido diagnóstico 

sobre a PMERJ, a edição do Jornal O TEMPO afirma que a crise atingiu 

profundamente o moral da tropa, estando desequipada, desmotivada, desencantada, 

tendo que travar, diariamente, um confronto desigual contra um inimigo difuso. Uma 

ferida que somente poderá ser curada por meio de uma profunda reestruturação da 

instituição, buscando alterar esse quadro a médio e longo prazos. 

Tudo isso potencializado pela crescente evasão de pessoal da corporação, 

encolhendo seus efetivos anualmente. Fato que se explica pelas precárias 

condições de trabalho, incertezas sobre o regime previdenciário, salários atrasados, 

entre outros fatores. Em 2017, foram perdidos 1,3 mil policiais militares. O último 

concurso para reposições dos efetivos ocorreu no ano de 2014. Previa-se suprir uma 

carência de 6 mil profissionais, porém, somente 1,175 mil foram chamados. O 

somatório de todos esses problemas antecipou a decisão de mais de 4 mil policiais 

que passaram para a reserva, agravando ainda mais a necessidade de efetivo na 

corporação. 

O problema do sucateamento não se restringe as viaturas, mas também 

abarca os demais equipamentos, como o armamento, coletes a prova de balas, 

passando pela aquisição de munições, entre outros óbices. 
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Nesse contexto, ressalta-se recente levantamento divulgado pelo Portal G1 

Rio, de 22 de fevereiro deste ano, onde relata várias falhas com as armas utilizadas 

pelas polícias do Rio de Janeiro. De acordo com os dados, as armas utilizadas pela 

polícia, em sua maioria fabricadas pela empresa brasileira Taurus, não sofrem a 

necessária manutenção preventiva há algum tempo. A partir daí, entrega-se ao 

policial um armamento pouco confiável, para emprego em circunstância muitas 

vezes extremas, cuja a falha pode custar sua vida. Encontra-se, facilmente, na mídia 

a divulgação de vários casos de disparos acidentais, lesionando terceiros ou o 

próprio usuário de pistola .40 dessa empresa, que fez recolhimentos para ajustes.  

Outro fornecedor nacional importante de armas para a PMERJ é a empresa 

Imbel, especialmente o Parafal de calibre 7,62 mm, já apelidado pelos policiais de 

“parafalha”, fruto da falta de uma manutenção adequada, fazendo com que os 

policiais se recusem a utilizar esse armamento em serviço. Ressalta-se a última 

aquisição dessas armas em 2013, com o total de 750 armas adquiridas, número 

irrisório se conjugado com as atuais necessidades da corporação. Vê-se na sua 

destinação essa verdade, pois dessas armas, 600 foram para o Batalhão de 

Operações Especiais (Bope) da PMERJ e 150 para a Coordenadoria Operacional de 

Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil. Verifica-se nessa distribuição que os 

demais agentes das corporações continuam usando armamentos antigos. 

 



83 
 

5 NOVA IORQUE - UM CASO DE SUCESSO 

 

5.1 GENERALIDADES 

A prova do sucesso obtido em Nova Iorque está nos números: a cidade, que é a 

mais populosa dos Estados Unidos, apresentou 290 homicídios em 2017, de acordo 

com os dados oficiais. Esse é o menor número desde 1951, quando essas 

informações começaram a ser coletadas. 

Em relação à população, a taxa de homicídios de 2017 foi de 3,4 por 100 mil 

pessoas, índice muito abaixo dos 30,7 registrados na década de 1990. Para 

comparação, essa taxa foi de 30 no Brasil em 2016, segundo o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública. 

"Uma queda dessa não foi registrada em nenhuma outra grande cidade", afirma 

Franklin Zimring (2013), especialista da Universidade da Califórnia em Berkeley e 

autor do livro The City That Became Safe: New York's Lessons for Urban Crime and 

Its Control ("A cidade que se tornou segura: as lições de Nova York sobre o crime 

nas ruas e seu controle", em tradução literal). 

Os números de tiroteios, assaltos, roubos e prisões também caíram. Uma 

exceção foram os casos de estupro, que aumentaram em 2017 em relação ao ano 

anterior - algo que a polícia associa à enxurrada de denúncias de assédio sexual 

que envolve famosos no país. 

Com isso, Nova Iorque deixou de ser o pesadelo violento que um dia já vimos na 

imprensa, na TV ou nos filmes, focando suas ações em quatro eixos: mais policiais, 

novas tecnologias, mudança de estratégia e as pessoas e o dinheiro (mudanças 

sociais e econômicas. 

 

5.2 MAIS POLICIAIS 

Uma das mudanças que acompanharam a melhora da segurança em Nova 

Iorque foi o aumento de pelo menos 35% na quantidade de policiais na cidade entre 

1990 e 2000, quando o número o ultrapassou os 53 mil funcionários, o maior 

crescimento registrado em uma metrópole com mais de 250 mil pessoas nos 

Estados Unidos. A diferença foi mais significativa em algumas áreas específicas. 

Como exemplo disso, o número de policiais de narcóticos dobrou em Nova York 

nessa mesma década. 
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Figura 23 – Recepção dos novos policiais contratados nos anos de 1990. (Getty Images) 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42741088. 

 

Ressalta-se, ainda, que após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, 

também cresceu a quantidade de policiais designados a tarefas de contraterrorismo. 

Dessa forma, reduziu o número de funcionários dedicados a combater delitos nas 

ruas, porém, assinalou Zimring (2013), Nova Iorque conseguiu manter os níveis de 

segurança. 

 

5.3 NOVAS TECNOLOGIAS 

Dentre as medidas adotadas por Nova Iorque, além do aumento do número de 

policiais, buscou-se novas tecnologias como um dos fatores chave para esse sucesso. 

Nesse contexto, foram utilizados sistemas de computadores, que permitiram aos 

chefes de polícia o conhecimento da localização dos seus policiais, posicionando-os 

onde os crimes eram cometidos, o que impactou sobremaneira nas taxas de 

criminalidade da cidade. (ZIMRING, 2013). 

 
Figura 24 – Câmeras de segurança e vigilância em Nova Iorque. (Getty Images) 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42741088. 
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Esse sistema computadorizado foi denominado CompStat e foi implementado 

pela polícia de Nova York a partir de 1994, com enorme êxito, fazendo com que 

outras cidades norte-americanas o adotassem, ainda que com resultados diferentes. 

A isso se somaram outras mudanças tecnológicas, como a chegada dos 

telefones celulares e, posteriormente, os smartphones. 

Recentemente, a cidade incorporou novas tecnologias, incluindo um sistema 

denominado ShotSpotter, que detecta tiros mediante sensores especiais. 

 

5.4 MUDANÇA DE ESTRATÉGIA 

Com o crescimento assustador da criminalidade nos EUA nos anos 60/70, 

atingindo seu apogeu nos anos 80, verificou-se a necessidade de mudança da 

estratégia até então adotada. Aí reside a maior controvérsia, inclusive entre 

especialistas: qual foi a mudança na estratégia policial que contribuiu para aumentar 

a segurança de Nova York? 

Há quem associe o fenômeno à "tolerância zero" ou à "teoria das janelas 

quebradas" que autoridades da cidade implementaram no passado, vigiando 

agressivamente pequenas violações da lei para evitar a ocorrência de crimes mais 

graves. 

Nesse sentido, cabe observar que a tolerância zero foi sobretudo aplicada como 

um modelo de segurança pública em que a ação policial é especialmente 

intransigente com delitos menores, como não pagar o transporte público, a 

prostituição, os pequenos furtos etc. O sistema de tolerância zero tem como meta 

principal incutir o hábito do respeito à legalidade, o que produziria a médio prazo 

uma redução nos índices de microcriminalidade, bem como uma diminuição dos 

delitos de maior importância, como estupros e homicídios. 

Associa-se a tolerância zero a chamada teoria das janelas quebradas, 

desenvolvida na escola de Chicago por James Q. Wilson e George Kelling na 

década de 1960. Explica que se uma janela de um edifício for quebrada e não for 

reparada a tendência é que vândalos passem a arremessar pedras nas outras 

janelas e, posteriormente, passem a ocupar o edifício e destruí-lo. O que significa 

que a desordem gera mais desordem e que um comportamento antissocial pode 

originar vários delitos. Por isso, qualquer ato desordeiro, por mais que pareça 

insignificante, deve ser reprimido. Do contrário, pode ser difusor de inúmeros outros 

crimes mais graves. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Delito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostitui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Furto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homic%C3%ADdio
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Porém, há quem rejeite tais teorias, pregando que seria preciso ir onde estavam 

ocorrendo os homicídios. (ZIMRING, 2013). 

Para tanto, diversas outras ações foram implementadas como fechamento dos 

mercados de drogas a céu aberto, com a consequente redução dos tiroteios; 

adoção de um novo policiamento, concentrando o policiamento nos chamados 

pontos quentes e atuando preventivamente por meio de revistas contínuas em toda 

a população; o aumento no encarceramento, ação que sofreu inúmeras críticas, 

por atingir desproporcionalmente algumas minorias: negros, hispânicos e pobres, 

por vezes condenados a penas maiores por crimes menores, entre outras medidas. 

 
Figura 25 – Protestos contra a polêmica tática do “stop and frisk”. (Gatty Images) 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42741088. 

 

Contribuíram, ainda, para esse sucesso o intenso saneamento e rígido controle 

da polícia, evitando-se ao máximo a corrupção, bem como a melhoria visível da 

estrutura, do preparo e da remuneração dos agentes policiais. Dessa forma, a 

atuação policial se tornou mais efetiva e eficaz, conferindo alto grau de certeza do 

castigo aos delitos, com quase 70% dos homicídios sendo devidamente apurados 

e punidos. 

 

5.5 AS PESSOAS E O DINHEIRO 

Segundo Gomes (2014), a tudo que foi apresentado até agora, sobre a melhora 

da segurança em Nova Iorque, deve-se acrescentar o desenvolvimento 

socioeconômico. 
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Dessa afirmação, observa-se a queda dos crimes em Nova Iorque coincidindo 

com uma descompressão de vários problemas socias, tais como a gravidez na 

adolescência e a delinquência juvenil. Quando os jovens crescem em ambiente mais 

seguro, eles se comportam de maneira mais responsável (J. Travis). 

Nesse viés, foram adotadas intensas medidas de prevenção secundária, 

buscando criar obstáculos ao cometimento do crime, não descartando outras de 

natureza primária, baseadas em mudanças socioeconômicas com duração no tempo 

e no espaço, tais como: o incremento do policiamento comunitário, aproximando-se 

o policial da comunidade, superando o abismo que separa as forças da lei das 

minorias sociais; ações de relevantes para o enriquecimento da primeira infância; a 

expansão do tratamento dos drogados; e mais serviços de saúde mental. 

Outro ponto por trás da melhora da segurança em Nova Iorque foi constatar que 

a cidade havia se acostumado a ser evitada, com as pessoas fugindo. Fatores como 

custo de vida e nível de desemprego podem ter influenciado positivamente na queda 

de violência da cidade. Porém, após as mudanças, transformou-se em um dos 

lugares com os bens imobiliários mais valiosos do mundo. 

 
Figura 26 – A prazerosa vida em Nova Iorque. (Gatty Images) 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42741088. 

 

Segundo James Austin, a queda na criminalidade está muito relacionada a 

fatores de nível macro, os quais incluem taxas de juros, inflação, desemprego e até 

taxa de fecundidade, mostrando ter um efeito supressor significativo sobre as taxas 

de criminalidade. Como exemplo, cita o caso das mulheres que estão tendo menos 

filhos e mais tardiamente. Para Austin, isso aumenta o controle doméstico e contribui 

para uma queda nas prisões de jovens. 
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6 CONCLUSÃO 

A ineficiência de políticas públicas na área de segurança refletem diretamente 

nas condições mínimas necessárias para o desenvolvimento de qualquer cidade ou 

região. Sem as condições mínimas de segurança pública, no seu sentido amplo, 

não há atração para investimentos de toda ordem, ao contrário, faz surgir uma 

repulsa, reação natural do instinto de preservação. Em última instância, provoca 

um atraso ou retrocesso do desenvolvimento humano nessas áreas. 

Particularmente no Rio de Janeiro, essa realidade se mostrou com maior 

intensidade, devido a incapacidade de seus governantes, ou mesmo o descaso 

irresponsável, em proporcionar o mínimo e necessário bem-estar social a sua 

população, especialmente nos grandes centros urbanos, onde as desigualdades 

sociais são mais acentuadas. Por ser um estado de características muito peculiares: 

centro cultural do país, principal destino turístico brasileiro, passado como capital 

federal, geograficamente acidentada, entre outras, torna essa questão superlativa, 

porém, muito particular.  

Para entender o surgimento e posterior crescimento dessas desigualdades, 

deve-se observar o fenômeno da urbanização das cidades, uma das principais 

consequências da Revolução Industrial, que levou o poder econômico do campo 

para as cidades, trazendo consigo a necessária mão-de-obra para atender as 

crescentes demandas de trabalhadores pelas novas fábricas. 

Porém, esse processo sofreu um descompasso - mão-de-obra maior do que 

o número de empregos oferecidos – problema absorvido diferentemente nos 

diversos países. Particularmente nos países subdesenvolvidos, as consequências 

desse desarranjo perduram até os dias atuais, como a favelização do Rio de Janeiro 

e de outros grandes centros do País. 

Mas até nisso o estado se difere dos demais, fugindo ao padrão. Nele, suas 

principais comunidades estão encravadas entre zonas residenciais privilegiadas, 

conferindo-lhes outro status, possibilitando-lhes melhor infraestrutura. Em 

contrapartida, o contraste social é mais acentuado, levando a uma maior violência, 

explicitada pela imprensa, consequência da proximidade geográfica das comunidades 

mais carentes com as classes média e alta, diretamente afetadas por esse fenômeno. 

Apesar disso, essas comunidades guardam as principais características das 

ocupações irregulares, como ligações clandestinas de água, esgoto, energia elétrica, 

tv a cabo, entre outros. Por conseguinte, o Estado não proporciona os serviços 
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básicos essenciais adequadamente, como coleta do lixo, saneamento básico, 

assistência médico-odontológica, transporte público, ensino público, segurança, 

entre outros (VISACRO, 2009). 

Desse ponto, verifica-se quão complexa é essa questão, de múltiplas 

facetas, cuja solução deverá surgir com características também complexas e de 

múltiplas facestas, englobando todas as esferas do Estado Brasileiro, sugerindo uma 

possível ruptura do status quo vigente. 

Nesse viés, é importante observar as descrições das políticas públicas na 

área de segurança pública implementadas pelos governos estaduais desde 1983 até 

os dias atuais, com medidas desencontradas, descontínuas, típicas de um governo, 

não de Estado, fatores que muito contribuíram para os altos índices de criminalidade 

nos dias de hoje. 

Foi assim nas duas passagens de Leonel Brizola como governador do 

Estado, adotando uma política altamente influenciada ideologicamente, com base na 

defesa dos direitos humanos, pregando o combate a violência policial contra 

moradores das comunidades, proibindo ações policiais nas comunidades e tratando 

a Segurança Pública como uma questão secundária, cujo ápice foi a extinção da 

Secretaria de Segurança Pública, substituída por outras duas, a de Polícia Civil e a 

de Polícia Militar. 

Já no governo de Moreira Franco, a Segurança Pública retornou ao patamar 

das discussões de primeira ordem, porém, a má herança deixada por Brizola 

perdurou por quase toda sua gestão. 

Naquele período, buscando reduzir os alarmantes índices de criminalidade 

Moreira Franco buscou socorro junto ao governo federal, além de adotar medidas 

com efeitos a longo prazo, o chamado Dez Mandamentos da Polícia do Rio de 

Janeiro, que não obtiveram o sucesso desejado. Apesar dessa iniciativa, sua gestão 

ficou marcada pelo surgimento dos Esquadrões da Morte, pela falta de 

investimentos nas polícias, as quais permaneceram com baixos salários e material 

sucateado e, ainda, pela enorme corrupção do estamento policial. 

Os breves governos de Nilo Batista e de Benedita da Silva, substitutos de 

Brizola e Anthony Garotinho, respectivamente, pouco ou nada contribuíram para 

bons resultados na Segurança Pública do Estado. Com o pouco tempo que tiveram, 

limitaram-se em dar prosseguimento às políticas públicas de seus antecessores. 
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No período de Marcello Alencar na frente do governo estadual, foi recriada a 

Secretaria de Segurança Pública, extinta por Brizola, e tentou-se reequipar e 

reaparelhar as polícias. Todavia, Marcello Alencar não conseguiu vencer enorme 

defasagem e sucateamento em que se encontrava essa pasta. Assim sendo, 

concentrou seu foco nas ações no enfrentamento direto às facções criminosas, 

levando ao crescimento das estatísticas de mortes em operações policiais. Foi 

nessa oportunidade que surgiu a premiação por bravura, logo apelidada de 

gratificação faroeste. 

Seguiu-se no governo estadual Anthony Garotinho, que adotou uma política 

de rompimento com o que já havia, criando uma Coordenadoria Setorial de 

Segurança por meio da qual implementou quatro medidas importantes: a construção 

das chamadas Delegacias Legais, os Centro de Referência, um programa de 

treinamento e requalificação dos profissionais de segurança e fundou o Instituto de 

Segurança Pública, este com importante atuação até os dias de hoje. 

Apesar dessas medidas, possivelmente as mais consistentes na área da 

Segurança Pública, desde o governo Brizola, sua gestão também foi manchada pela 

sombra da corrupção, com o surgimento da chamada banda podre da Polícia Civil, 

comandada pelo seu próprio chefe, o delegado Álvaro Lins. 

Garotinho deixou no comando do governo estadual sua vice-governadora, 

Benedita da Silva, cuja contribuição já foi citada anteriormente, sendo substituída por 

Rosinha Garotinho, esposa de Anthony, cuja política de Segurança Pública buscou 

dar continuidade nas medidas adotadas por seu marido e por meio da adoção de 

onze Propostas Preliminares para a área de Segurança Pública. 

Com a aplicação dessas propostas, os índices de criminalidade tiveram uma 

melhora inicial, porém, logo retornaram aos patamares anteriores. Isso se seu pelo 

fato de tais medidas nada mais serem do que tentar melhorar o que já existia. 

Também contribuíram para piora dos índices as constantes trocas de Secretários de 

Segurança, o que não permitiu a desejada continuidade dessas políticas. 

Sérgio Cabral substituiu Rosinha no governo do estado, semelhante a 

Brizola, também permaneceu à frente do governo do estado por dois mandatos, só 

que consecutivos. 

A gestão de Cabral foi marcada pela implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadoras, as UPP, marca de seu governo e de seu Secretário de Segurança 

José Mariano Beltrame, Delegado de Polícia Federal de origem. 
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Tentava-se com essa política uma ocupação permanente das comunidades, 

focando as ações no policiamento ostensivo, aproximando a polícia da população 

local, a chamada polícia de proximidade. Essa política obteve um sucesso inicial, 

levando a população fluminense acreditar nessa solução para a questão da 

Segurança Pública estadual, porém, o programa das UPP foi desvirtuado, com 

muitas unidades sendo implantadas em condições precárias, com efetivos inchados, 

via de regra, maiores do que os existentes nos BPM da área, falhas que estão sendo 

corrigidos pela equipe da Intervenção Federal. 

Dentre as ações implementadas, Cabral buscou a recomposição salarial dos 

agentes policiais, bem como dos meios de emprego das forças de segurança, iniciou 

a construção do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), além de um novo 

Instituo Médico Legal e a admissão de novos policiais, recompondo os efetivos da 

Polícia Militar. 

No seu segundo mandato, Cabral dedicou-se a preparar o Estado para os 

Grandes Eventos (Copa do Mundo, Olímpiadas, Jornada Mundial da Juventude, entre 

outros) que estariam por vir. Porém, os índices de criminalidade pioraram, 

significativamente, consequência direta da redução dos recursos para a Segurança 

Pública, fruto da grave crise financeira por que passa o estado do Rio de Janeiro até hoje. 

Sucedeu a Cabral Luiz Fernando de Souza, o Pezão, vice-governador nas 

duas gestões de anteriores, com a promessa de mais do mesmo, ou seja, dar 

prosseguimento às políticas públicas do seu antecessor, baseando seu programa de 

governo no programa das UPP. Contudo, Pezão herdou a administração de um 

Estado falido, com sérios problemas financeiros, caixa em débito, dívidas 

impagáveis, atraso de pagamento no funcionalismo público. Caos financeira que se 

refletiu em toda a máquina do governo, não diferente, na área de Segurança Pública. 

Assim sendo e com sua capacidade econômica extremamente 

comprometida, levou Pezão a pedir auxílio do governo federal na área econômica, 

que posteriormente estendeu-se para a pasta da Segurança Pública. Daí, hoje o 

governo do estado do Rio de Janeiro encontra-se sob um Regime de Recuperação 

Fiscal austero e sob Intervenção Federal na Segurança Pública. 

Soma-se a isso a corrupção endêmica, presente nos principais entes da 

estrutura de poder do Estado (Governo Estadual, Assembleia Legislativa e Tribunal 

de Contas do Estado), cujos chefes ou ex-chefes, em sua maioria, estão presos, 

inclusive o próprio ex-governador, Sérgio Cabral. 
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Daí, pode-se aferir que as políticas para a área de Segurança Pública 

durante os sucessivos governos estaduais, desde 1983, têm sido descontínuas, 

desencontradas e impregnadas de ideologias, prejudicando sobremaneira o 

combate ao crime no estado. Além disso, a falta de recursos e de investimentos na 

área, consequência da crise financeira estadual, potencializada pela corrupção dos 

seus principais dirigentes, agravaram ainda mais tal situação. 

Fica evidente que faz-se necessário investir no aparato policial, recompondo 

vencimentos, reaparelhando as polícias, seus meios de combate ao crime e de 

investigação, em tecnologia da informação, permitindo maior celeridade aos 

processos penais, desde o seu início, na fase do inquérito, até a sentença definitiva, 

esgotados todos os recursos, restituindo à população um serviço público de 

qualidade, nesse caso, uma Segurança Pública que proporcione paz e tranquilidade 

às pessoas. 

No estado do Rio de Janeiro estão inseridos outros importantes atores: as 

facções criminosas, as principais responsáveis pelo comércio de drogas, armas, 

cargas roubadas, roubo de veículos, latrocínio, entre outros delitos. Nesse viés, cabe 

ressaltar o roubo de cargas, modalidade de financiamento do crime recentemente 

incorporada nas ações do crime organizado. Seu enfrentamento é indispensável 

para a recuperação da economia fluminense, uma vez que esse crime, além de 

servir como fonte de financiamento de outras atividades criminosas, possui impactos 

diretos na atividade produtiva, geração de empregos, arrecadação de tributos e 

atração de novos investimentos. 

Dentre as principais facções criminosas que atuam no estado do Rio de 

Janeiro se destacam o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP), 

os Amigos do Amigos (ADA) e as milícias, todas com preocupante penetração no 

meio político e nas principais estruturas do estado. Atuando por meio de uma 

verdadeira estrutura empresarial, mesmo com seus principais líderes presos, essas 

organizações dominam extensas áreas do estado, especialmente nas regiões mais 

carentes, onde o poder público não está presente, e ditam as regras a serem 

seguidas. 

O estudo das milícias deveria merecer grande preocupação e estudo das 

autoridades, visto que se constituem em organizações extremamente perigosas e 

com estrutura próxima das máfias italianas. Trata-se de algo novo, com poderio 

destrutivo de significativa envergadura, com a preocupante participação de agentes 
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e ex-agentes estatais. Elas controlam os votos em determinadas localidades, 

elegem representantes nos parlamentos, cometem crimes graves, administram os 

serviços nas comunidades, impõem suas próprias leis, julgam e executam as 

pessoas, ações que colocam em risco o Estado Democrático de Direito. 

Porém, essas facções também brigam entre si, para manutenção ou 

aumento de sua área de domínio. Como consequência, essas comunidades e 

adjacências subjugadas sofrem com tiroteios, balas perdidas, obstrução de vias, 

cerceamento da liberdade de ir e vir, toque de recolher, entre outras determinações 

da chefia das organizações criminosas, o que aumenta a sensação de insegurança e 

colabora para o crescimento dos índices de criminalidade. É o Estado paralelo. 

Nesse quadro deve-se acrescentar, ainda, além dos atritos entre as facções, 

as intervenções policiais que, por meio das operações para conter o tráfico de 

drogas e armas e o roubo de cargas, forçam as organizações criminosas 

combaterem em frentes distintas. Lembrando que todo esse contraponto ocorre na 

mesma comunidade e nas suas adjacências, normalmente encrostadas nos morros, 

divisas de bairros e áreas residenciais das classes média e alta. 

Esta pesquisa buscou ressaltar, ainda, um tempero amargo: a impunidade. 

Há no Brasil hoje uma forte sensação que o cometimento de um crime é mais 

compensador do que a possível punição pelo seu feito. 

Vê-se a todo momento, investigações frágeis ou a não investigação, 

decisões e/ou sentenças lenientes e extremamente lentas, normalmente conflitantes 

entre instâncias ou magistrados, um exagero de recursos, mesmo que previstos em 

lei, em suma, uma insegurança jurídica e uma desconfiança na aplicação das leis, 

especialmente quando os personagens possuem significativo poder aquisitivo. 

Nesse sentido, faz-se necessária uma mudança nas leis e na sua execução, 

buscando torná-las realmente para todos, indistintamente, onde aquele que comete 

o delito tem a certeza da punição. E que, após sentenciado, fique preso pelo tempo 

necessário e proporcional ao erro cometido. Ao se tratar das leis, é importante 

lembrar que elas não caem do céu, mas são produto de uma cultura, ideias e 

discussões. Se elas forem equivocadas e/ou contaminadas por ideologias podem ter 

consequências ruins para a sociedade. Não há aqui a simples intenção de pregar 

uma rigidez excessiva, mas sim um contraponto a leniência do cumprimento de 1/6 

da pena, por exemplo.  
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Para tanto, juntamente com uma adequada reforma nas leis, é necessário 

um planejamento mais adequado para reestruturação do sistema carcerário 

brasileiro, pois tais questões estão visceralmente ligadas. 

Atualmente, a maioria dos estabelecimentos prisionais são verdadeiros 

depósitos de pessoas, com déficit de vagas e infraestrutura precária, com agentes 

penitenciários insuficientes para o seu funcionamento e mal pagos, ambiente que 

facilita a corrupção. Hoje, o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo, 

ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China, porém, nem de perto, esses 

países apresentam taxas de ocupação com excesso de presos como no caso 

brasileiro. 

Deve-se buscar um sistema de melhor qualidade, que realmente recupere o 

cidadão, onde ele possa aprender um ofício, estudar e trabalhar ao invés de 

aprender como executar novos crimes, ou seja, um sistema que possibilite o seu 

retorno à sociedade sem que reincida em ações delituosas. 

Na pesquisa, foi observada a complexidade dessa questão, cuja solução 

passa pela ação do Estado Brasileiro em todas as suas esferas e poderes, desde o 

ordenamento urbanos dos municípios, até o controle das fronteiras entre os estados 

e com os países vizinhos, passando pela reforma das leis, do sistema carcerário e, 

principalmente, da conscientização das pessoas de que o errado é errado mesmo 

que todos estejam fazendo e que o certo é certo mesmo que ninguém o faça (G. K. 

Chesterton). 

Bem próximos, Nova Iorque pode ser apontada como um exemplo de sucesso 

de combate à criminalidade, cujos índices atingiram seu ápice na década de 1990, 

quando promoveram uma verdadeira e séria revolução nas políticas na área da 

Segurança Pública. 

Para tanto, diversas outras ações foram implementadas como fechamento 

dos mercados de drogas, adoção de um novo policiamento, concentrado nos 

problemas e atuando preventivamente por meio de revistas contínuas em toda a 

população, o aumento o encarceramento e a certeza da punição, promoveu intenso 

saneamento e rígido controle da polícia, combatendo ao máximo a corrupção, 

melhorou a estrutura, o preparo e a remuneração dos agentes policiais, investiu em 

novas tecnologias de monitoramento e vigilância, entre outras medidas. 

Aliado a isso, foram adotadas ações para a melhoria dos índices 

socioeconômicos como a implantação do policiamento comunitário, aproximando o 
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policial da comunidade, investiu-se na educação da primeira infância, expandiram 

o tratamento aos drogados, reduziram a gravidez na adolescência e a delinquência 

infantil, ou seja, houve significativa redução de vários problemas sociais. 

Somadas, essas ações devolveram à Nova Iorque uma condição que a 

cidade havia perdido para a criminalidade, de ser um bom lugar para se viver, 

investir e se desenvolver. 

De maneira semelhante, essas medidas nova-iorquinas de combate à 

criminalidade foram implementadas em outros estados norte-americanos com 

relativo sucesso, estendendo-se para outros países como o Canadá e outros 

europeus. 

No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, objeto desse estudo, 

algumas dessas medidas foram implementadas, contudo, descontinuadas e/ou 

desvirtuadas. Como exemplos, pode-se citar o monitoramento das viaturas 

policiais, o policiamento comunitário pelas UPP e as várias tentativas de combate à 

corrupção. Como o problema é sistêmico, exige uma solução também sistêmica, 

com a participação de todos os entes do Estado Brasileiro e da sociedade. 

Diferente disso, não há solução mágica para a questão e, possivelmente, as 

Forças Armadas continuarão sendo convocadas para suprir essa carência de 

medidas e inação das autoridades, sem uma solução duradoura para essa o 

problema.  

 

 

 

 

 
_________________________________ 
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