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Estado Número de 
Presos

Taxa por 100 
mil habitantes

Taxa de 
Homicídios por 

100 mil 
habitantes

Razão 
Presos/Homic.

Rio de Janeiro 52.691 315,2 39,0 8,1

São Paulo 229.031 507,9 9,5 53,5

Brasil 726.354 349,8 27,5 12,7

California 239.000 581,0 4,4 132,0

Chile 41.762 231,3 4,5 51,4

Fontes: 
(1) Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2019, Fórum Brasileiro da Segurança Pública
(2) Prision Policy Initiative - https://www.prisonpolicy.org/profiles/CA.html
(3) Our World in Data - https://ourworldindata.org/



Sistema Prisional Rio x São Paulo

São Paulo
• 176 Unidades Prisionais.

• 15 Centros de Progressão 
Penitenciária.

• 48 Centros de Detenção Provisória.
• 22 Centros de Ressocialização.
• 01 Unidade de RDD.
• 87 Penitenciárias.
• 03 Hospitais.

Rio de Janeiro
• 52 Unidades Prisionais 

• 25 Unidades no Complexo 
Gericinó

• 14 Unidades Niterói / Interior
• 13 Grande Rio
• 2 Hospitais

Fontes:
http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-prisional
http://olerj.camara.leg.br/retratos-da-intervencao/a-situacao-dos-presidios-no-estado-do-rio-de-janeiro



Perfil dos presos

São Paulo
• 20% presos provisórios
• 95% homens
• 1,6 presos por vaga

Rio de Janeiro
• 26% de presos provisórios 
• 96% homens
• 1,4 presos por vaga

Fontes: 
(1) INFOPEN 2020  

20% condenados por tráfico de drogas Brasil



Crime Organizado no sistema prisional

São Paulo
• Primeiro Comando da Capital 

domina entre 80% e 90% do 
sistema

• Comando Revolucionário 
Brasileiro da Criminalidade 
(Peniteniária I de Guarulhos e 
CDP de Pinheiros)

• Seita Satânica
• Terceiro Comando da Capital 

Rio de Janeiro
• Milícias
• Comando Vermelho
• Terceiro Comando Puro
• Amigos dos Amigos



Definição de crime organizado 

• Schelling (1971) foi um dos primeiros economistas a analisar o fenômeno da máfia, 
argumenta que a supressão / eliminação de rivais através de suborno e corrupção (“em 
conluio com a polícia”) é uma das habilidades básicas dos grupos criminosos 
organizados, e que seu negócio básico é a extorsão de empresas criminosas que 
realmente fornecem bens e serviços ilegais ao público. 

• O negócio principal do crime organizado é impor sua proteção a outras empresas legais e 
ilegais sob a ameaça de violência. 

• Reuter (1983) refuta a tese de que existe um controle central dos mercados ilegais 
devido as barreiras para a formação de monopólio nesses mercados. 

• Diego Gambetta (1993) analisa o crime organizado como uma estrutura de governança 
do submundo das atividades ilícitas. O problema não se limita ao fornecimento de bens 
ilegais. 

• Nega o caráter meramente coercitivo das relações entre crime organizado e empresas 
ilegais. O principal negócio do CO é a garantia da confiança em um ambiente sem 
regulação.



Fontes de dados sobre Crime Organizado

• Encontrar dados úteis e confiáveis   é um dos maiores obstáculos para 
os estudiosos do crime organizado; 

• Coletamos dados sobre os inquéritos policiais, denúncias realizadas 
pelo MP  e processos tramitados na Justiça; 

• Construímos um banco de dados com as informações dos 
investigados, atividades ilícitas e organizações criminosas.



O que descobrimos até agora:

1. O principal negócio do PCC como organização é o controle dos presídios 
e a venda de “apólices de seguro” (e não o tráfico de drogas);

2. O PCC é capaz de oferecer serviços de mediação fora dos presídios;
3. Cada líder e cada membro do PCC tem seu próprio “corre”, sua própria 

firma que pode se dedicar ao tráfico varejista, ao transporte de drogas, 
ou a qualquer outro  crime;

4. PCC tem estrutura territorial apenas para controlar as arrecadações das 
mensalidades do seguro e os procedimentos de concorrência entre as 
firmas locais. Funciona como uma junta comercial e uma vara de justiça. 

5. Território não tem valor, não precisa ser defendido contra rivais. Falta de 
“proceder” serão punidos no presídio – alta probabilidade de punição. 



O PCC é a Amazon do Crime Organizado
“Rather than a retail operation with a website, Amazon is better understood as a set of far more 

ambitious commerce-related systems overseen by a single company…. Amazon rents hosting 

and computing infrastructure to companies big and small.”  (NYT Magazine, May 2020)

1. Da mesma forma, o PCC é uma firma que monitora outras firmas ilícitas.  Seu poder de 
‘enforcement’ está nos presídios, não nas ruas. 

2. Como a Amazon, o  PCC aluga sua infraestrutura de mediação  para empresas (ilícitas) grandes 
e pequenas, não opera o tráfico de drogas diretamente como uma única organização. 

3. Não tem finanças centralizadas, não tem núcleo central de comando fora dos presídios, não
tem ‘sicários’, não mata promotores ou juízes, pouco ataca a polícia, só é violento na defesa do 
monopólio no sistema prisional.



Expansão Nacional e Transnacional

• “Batizados” em 11  Estados
• “Batizados” no Paraguai
• Luta pelo controle dos presídios: monopólio da unidade prisional 
• Transnacionalização funciona em formato de rede com firmas

fragmentadas que controlam nichos específicos do mercado: 
fronteira, plantação de maconha no Paraguai, rotas Bolívia-Paraguai e  
Bolívia-Mato Grosso do Sul; PCC não caminha para se transformar em 
um Cartel. 

• Cartel = Walmart (controle completo da cadeia logística)




