JIED 2nd Issue: Special Issue on Illicit Economies in Brazil
Table of Contents:
Editorial:
1. Luiz Guilherme Mendes de Paiva, Gabriel Feltran, Juliana de Oliveira Carlos,
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nas
Cidades
de
São
Paulo
e
Rio
de
Janeiro’
(https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.26/), pp. 122-133
3. Corentin Cohen, Desenvolvimento do mercado de drogas brasileiro em direção à África:
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A edição especial do Journal of Illicit Economies and Development explora diferentes aspectos do
funcionamento dos mercados ilegais no Brasil, suas conexões com atividades legais e as respostas institucionais. Os trabalhos jogam luz nos personagens, padrões morais e regras de operação
das economias ilegais, explorando a prevalência da regulação não-estatal, as conexões entre o
comércio ilegal e o desenvolvimento econômico. Este artigo oferece uma breve introdução a
respeito das pesquisas realizadas sobre o tema no Brasil, sublinhando os elementos centrais dos
artigos que compõem a edição especial.
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Esta edição especial do Journal of Illicit Economies and Development (JIED) apresenta ao leitor internacional
o estado da arte da pesquisa a respeito dos mercados ilícitos no Brasil. Argumentamos, em cada artigo
apresentado, que há uma tradição de estudos brasileiros sobre o tráfico de drogas, os mercados informais, a
violência urbana e o sistema de justiça, ainda pouco conhecida em inglês.
Essa tradição de estudos produziu uma premissa analítica, amparada em estudos empíricos desde os anos
1980: a de que há relações intrínsecas entre o legal e o ilegal, mas também entre o crime e a justiça, e entre
os mercados ilícitos e as formas de controle social, incluindo as políticas de segurança. Relação, no entanto,
não implica em indistinção. Ao contrário, faz muita diferença ser considerado um ator da ordem, ou do
crime; fazer parte de uma economia oficial, protegida por leis e direitos, ou de uma economia ilícita, disputada por grupos armados.
Tal diferença produz regimes de ordem urbana que coexistem, dizem os trabalhos fundadores dessa
tradição de estudos. Em alguns lugares e situações, é o Estado quem governa, mas ao seu lado estão grupos criminais, as “facções”, ou de policiais autônomos, as “milícias”, que também disputam o governo da
ordem urbana. Atores religiosos e de mercado se somam a eles. Esses regimes de governo coexistentes, evidentemente, estão amparados hoje em economias pujantes – de drogas, contrabando, veículos, subornos,
extorsões. Atores legais e ilegais extraem dinheiro dessas economias.
Assim, se de um lado legal e ilegal são mundos apartados, muito dinheiro circula entre mercados legais
e ilegais. Há economias inteiras de subornos sistemáticos e mercadorias políticas, como veremos, que florescem exatamente nessa fronteira. Quando cresce a economia do país, ao contrário do que se pensa, economias legais e ilegais crescem juntas, gerando ao mesmo tempo empregos e desenvolvimento econômico,
violência e desigualdade.
Como entender essas fronteiras entre legal e ilegal, sem pressupor a oposição total, nem a indistinção
total, entre um suposto polo virtuoso, da lei e da ordem, e um suposto submundo criminal? Ao mesmo
tempo, como descrever as relações econômicas, sociais e políticas entre esses universos? Esse é o nosso
desafio. Os artigos aqui apresentados partem da premissa de que é preciso começar de baixo para cima,
descrevendo empiricamente o funcionamento dessas economias, seus personagens, os instrumentos oficiais
e extraoficiais de sua regulação, para subir de escala e compreender as disputas de poder que as conformam.
Em suma, é preciso conhecer as pessoas, de carne e osso, que as operam, nas suas diferentes escalas. Só
assim saberemos como classificar, enquadrar e produzir soluções que realmente minimizem as violências e
as desigualdades que permeiam, hoje, as economias ilícitas.
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Esta edição especial apresenta, desse modo, diferentes dimensões dos mercados ilícitos brasileiros e suas
relações com o sistema de justiça. Trata dos personagens, normas morais e regras de funcionamento dessas
economias, que empregam milhões de pessoas e matam dezenas de milhares de pequenos funcionários, por
ano, no Brasil. Trata da prevalência da regulação não-estatal, bem como da relação entre mercados ilegais e
desenvolvimento econômico. Trata ainda do modo como autoridades policiais e judiciais respondem a essas
economias, e dos efeitos que essas respostas produzem.
O Brasil é um país de dimensões continentais e de renda média, extremamente desigual. Regiões altamente
industrializadas e economicamente desenvolvidas convivem lado a lado com comunidades pobres, com
pouquíssimo acesso a serviços sociais fundamentais, nas quais a informalidade e a ilegalidade são parte
do cotidiano. Combinada com o alto crescimento econômico na década passada, a desigualdade brasileira
ofereceu inúmeras oportunidades para o crescimento dos mercados ilegais. Tais mercados podem oferecer
fontes de renda importantes, quando não únicas, para aqueles cujo acesso ao mercado formal está bloqueado pela miséria, baixa escolaridade, parcos recursos de inserção social; por outro lado, esses mercados se tornam obstáculos ao desenvolvimento social, produzem intensa criminalização, fator central de
segregação urbana. Mercados ilegais, que geram muito dinheiro para alguns, se tornam também vetores
de violência e justificam a omissão ou a repressão estatal sistemática aos muitos pequenos operadores. A
desigualdade é a marca dessas economias.
A resposta institucional a esses problemas é muito insuficiente e, com frequência, geradora de mais
violência. Entre 10% e 30% dos mais de 60 mil homicídios anuais, a depender do Estado da federação, são
produzidos pelas próprias forças policiais. Menos de 15% dos homicídios no Brasil são esclarecidos, praticamente a totalidade dos que vitimizam jovens negros e pobres, moradores de favelas, trabalhadores precários
dos mercados ilegais da droga e de veículos roubados. A ampliação radical do encarceramento desse mesmo
perfil de jovens, nas últimas décadas, piora muito suas chances de inserção produtiva na economia formal.
Em suma, o modelo de resposta estatal a esse problema tem agravado as condições de desigualdade e subdesenvolvimento que, em tese, se propõe a atacar.
A ineficiência de tais políticas é cotidianamente exposta por seus resultados desastrosos – o país se torna
cada vez mais violento, nos últimos 30 anos – que, no entanto, têm reforçado um apelo geral por mais
repressão, mais encarceramento, mais violência estatal. Na onda desse apelo, o populismo penal emerge
na cena política prometendo mano dura. Nos principais estados da federação, no Congresso Nacional, no
sistema de justiça e no governo federal, praticamente não há propostas públicas relevantes sobre a regulação das economias ilícitas e proteção de seus trabalhadores mais vulneráveis, como modo de reversão das
violências e desigualdades. Essa é mais uma função dessa edição especial, a de juntar-se aos que tematizam
essas questões, buscando um outro modelo de justiça e segurança no país.
Embora o tema da revista seja mercados ilegais, é sintomático que a maior parte dos textos esteja concentrada no mercado de drogas. Por dividir fronteiras com os principais produtores de drogas vegetais do
mundo, o Brasil tornou-se uma importante rota para o tráfico internacional, sobretudo de cocaína, além de
desenvolver um mercado interno altamente relevante para muitas drogas. Como aponta o artigo de Hirata
e Grillo, “o tráfico de drogas conseguiu organizar o campo dos ilegalismos populares como nenhuma outra
atividade criminal”. Contudo, outros mercados são bastante relevantes e, frequentemente, interconectados
com os mercados de drogas, impactando profundamente o desenvolvimento nacional. Também deve-se ressaltar que características regionais alteram a dinâmica dos mercados legais e ilegais, e devem ser estudadas
em seus próprios termos para que o fenômeno seja compreendido de forma adequada, e políticas públicas
sejam desenvolvidas de forma coerente.
Os artigos a seguir estão apresentados em três seções. Na primeira, apresentamos etnografias das economias informais e ilícitas e suas conexões com diferentes atores sociais – polícias, milícias e facções, mas
também grandes empresários, deputados e senadores. Na segunda seção, pesquisas empíricas sobre os mercados informais, em tese não violentos, e os grandes assaltos a banco, cerne das facções criminais no Brasil,
são lidas na chave da operação cotidiana de suas economias. A terceira seção dedica-se às respostas estatais
e da sociedade civil brasileira, contemporâneas, com foco nos dilemas enfrentados no plano institucional
e no sistema de justiça quando o assunto são as economias ilícitas. A mobilização de jovens afetados pela
violência, e comentários de dois dos principais pesquisadores dos mercados ilícitos no Brasil, terminam de
compor este número especial.
As profundas diferenças entre os mercados ilegais de drogas de São Paulo e do Rio de Janeiro são apresentadas no artigo de Daniel Hirata e Carolina Grillo. Mobilizando a tradição conceitual acima citada,
de Machado da Silva a Michel Misse, os autores baseiam sua análise em extensiva pesquisa etnográfica nas
periferias das duas cidades. É esse trabalho de campo que permite notar que o que parecia igual, aos olhos
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externos, implica em regulação econômica, social e política muito distinta no Rio e em São Paulo. Algumas
aproximações também são realizadas. Fica evidente, na leitura, que as soluções para enfrentar os problemas
deveriam ser muito diferentes em ambos os casos.
O tráfico de drogas, mas agora em sua dimensão transatlântica, é o tema da pesquisa etnográfica pioneira de Corentin Cohen, desenvolvida minuciosamente entre redes de traficantes de cocaína nigerianos,
nos últimos anos. O texto nos leva a conhecer histórias de personagens concretos, que arriscam as vidas
para atravessar o oceano carregando drogas. Mas, em outra escala, o autor junta as peças do quebra-cabeças
para oferecer uma visão ampla das transformações na economia, na vida cotidiana e nas políticas de segurança dos dois lados do Atlântico. A conexão Brasil – África Ocidental, pouco explorada na literatura,
demonstra-se extremamente relevante para compreender mercados ilícitos, violência e segurança nos dois
continentes.
Em diálogo com esses trabalhos, o mercado de drogas em São Paulo está presente também no artigo de
Gabriel Feltran, que apresenta síntese de seu percurso etnográfico estudando os mercados ilícitos nas
periferias de São Paulo. As trajetórias sociais de um operador do varejo do tráfico, e de uma Toyota Hilux
roubada, são o fio condutor do artigo. As interfaces entre mercados lícitos de seguros, carros novos e usados,
autopeças, e ilícitos como os de cocaína na fronteira com a Bolívia, se demonstram empiricamente. Expõe-se
a indefinição da fronteira legal-ilegal, ao mesmo tempo que se demonstra quem ganha mais – e, portanto,
tem interesse em manter intacto o funcionamento dos mercados ilegais.
Mais uma das interfaces entre economia legal e mercados ilegais é discutida por Deborah Fromm, por
meio da análise do mercado de seguros de veículos no Brasil. O texto discute a ligação entre inovações legislativas, lobby e disputa mercantil, verificando seus impactos tanto para negócios legais como para aqueles
ilegais. Não mais nas favelas e periferias, mas nos escritórios de grandes empresas, o artigo demonstra as
zonas de contato entre esses dois campos.
O contato entre o legal e o ilegal segue no foco no artigo de Marcella Araújo, que discute as relações
cotidianas entre políticas públicas, sobretudo políticas urbanas, e diferentes ilegalismos – particularmente
milícias e traficantes – na zona oeste do Rio de Janeiro. As negociações cotidianas entre diferentes grupos,
ao longo de décadas, estabilizam os parâmetros do que é considerado por eles normal, desejável e justo. Mais
uma vez, a heterogeneidade dessas conformações locais desafia as macro-soluções.
Michel Misse, um dos principais sociólogos do Brasil, comenta dois dos textos da seção acima e retoma
sua linha conceitual de interpretação da acumulação social da violência no Brasil, a partir dos anos 1970. O
texto é uma excelente oportunidade para o leitor internacional se apropriar dos conceitos cunhados pelo
autor na década de 1990, desenvolvidos até os dias de hoje, em intenso debate com a teoria social internacional. A polissemia da noção de violência como representação, categoria analítica ou descritiva, de mercadoria política, ostentada, negociada e cultivada por diversos agentes sociais no país, e de sujeição criminal
são sintetizadas. Dessa síntese, evidencia-se a centralidade dos mercados ilícitos, das histórias urbanas e das
decisões políticas na acumulação social de nossa violência, mais do que nunca na agenda atual da política
brasileira.
Felipe Rangel discute a “empresarização” do comércio popular na cidade de em São Paulo. Se antes as
imagens de informalidade, ilegalidade e precariedade dominavam esse universo, hoje trata-se de big business
global. Um metro quadrado nos quarteirões dedicados ao comércio popular de produtos chineses, em São
Paulo, hoje vale muito mais do que nos shopping centers que comercializam as grandes marcas, destinadas
às elites globais. Acompanhando um grupo de comerciantes populares de perto, o autor demonstra como
mercados informais e ilegais se “gentrificaram” nas últimas décadas e se converteram à narrativa do desenvolvimento global.
Jania Perla de Aquino apresenta pesquisa de quase duas décadas sobre aspecto importante e pouco estudado da atuação das organizações criminosas no Brasil: os grandes roubos a bancos, com ênfase no norte
do país. Contra as ideias correntes de grandes organizações criminais, com forte especialização e hierarquia,
a autora demonstra como assaltos cinematográficos, os maiores da história do país, foram realizados por
indivíduos autônomos, atuando por projetos. Acumulação flexível, também na esfera criminal.
Adotando uma perspectiva de análise institucional, Leonardo Silva e Bruno Langeani apresentam dados
inovadores sobre a repressão policial às drogas ilícitas no estado de São Paulo. Pesquisando ocorrências
sobre drogas – incluídas aí aquelas classificadas como tráfico, mas também as de porte para uso – os autores
não apenas aportam dados empíricos exclusivos, e relevantes, sobre as apreensões de drogas no estado de
São Paulo, como permitem uma avaliação da atuação da polícia e da justiça em sua tentativa de controlar
esse mercado. Os equívocos desse modelo de atuação estatal contra o tráfico se evidenciam a cada linha do
artigo.

4

Paiva et al: Apresentação à edição especial

É também da perspectiva da resposta estatal ao mercado ilícito de drogas que parte o artigo de Luiz
Guilherme Paiva e Juliana Carlos. Os autores discutem a falta de compreensão do sistema de justiça sobre
a complexidade desse mercado, a partir de um conjunto de pesquisas brasileiras que demonstram com
clareza o foco das agências policiais e judiciais no pequeno varejo do tráfico. Ainda sobre a relação entre o
sistema de justiça e mercado ilícito de drogas, Maíra Machado, Mariana Amaral, Matheus de Barros e
Ana Clara Melo analisam o tratamento jurídico conferido pelo Superior Tribunal de Justiça aos crimes de
tráfico de drogas. As autoras apontam a severidade com que os casos são tratados e o modo como a fundamentação das decisões privilegia a pena de prisão, evidenciando a centralidade do poder judiciário sobre o
superencarceramento brasileiro.
Esses dois últimos artigos demonstram que, ao alcançar apenas os operadores mais baixos dos mercados
ilegais de drogas – facilmente substituíveis – a justiça brasileira não apenas se mostra incapaz de interferir
nesses mercados, como também agrava o problema que pretensamente visa combater.
Representando um grupo de jovens das comunidades mais afetadas pela guerra às drogas no Rio de
Janeiro, Ana Clara Telles, Luna Arouca, Raull Santiago e Thaynara Santos apresentam sua promissora
experiência de mobilização, o Movimentos, que apresenta no texto seu ponto de vista para atuar diretamente
no debate público.
Finalmente, um comentário de um dos expoentes do debate sobre economias ilícitas no Brasil, Luiz
Eduardo Soares, analisa o debate contemporâneo sobre violência, criminalidade e política no Brasil, à luz
da nova configuração política trazida pela eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República.
Além de apresentar um conjunto relevante de pesquisas nacionais sobre o tema dos mercados ilícitos, esta
edição especial conecta as pesquisas em ciências sociais e as práticas do sistema de justiça, com o objetivo
de qualificar a resposta institucional ao fenômeno. Esperamos que esse segundo número do JIED possa contribuir para disseminar o trabalho de alto nível da academia brasileira sobre os mercados ilícitos, ampliando
as oportunidades de cooperação internacional para a elaboração de pesquisas comparadas e conjuntas.
Esperamos, também, que os artigos – e os debates e eventos deles decorrentes – ajudem a aumentar a
compreensão do fenômeno no Brasil, e, consequentemente, a estabelecer políticas públicas sobre mercados
ilegais com foco no desenvolvimento econômico, que conduzam o país ao objetivo de construir uma sociedade pacífica e inclusiva.
Editores:
• Luiz Guilherme Mendes de Paiva é doutor em direito pela Universidade de São Paulo. Foi Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça do Brasil. Atualmente, é pesquisador
associado do Centro Internacional de Política de Drogas da LSE e coordenador-adjunto de política
de drogas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim).
• Gabriel de Santis Feltran é professor associado do Departamento de Sociologia da Universidade
Federal de São Carlos e Diretor Científico do Centro de Estudos da Metrópole do Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento (CEBRAP). Atualmente é pesquisador visitante na University of Oxford
(LAC) e no Goldsmiths College (CUCR).
• Juliana de Oliveira Carlos é mestra e doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo
e mestra em Direitos Humanos e Métodos de Pesquisa pela Universidade de Essex – Reino Unido.
Assessora da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Autores:
• Corentin Cohen ensina na Sciences Po, é pesquisador associado ao Centro de Pesquisas Internacionais (CERI) e fellow do Instituto de Pesquisa Francês em Ibadan (IFRA Ibadan).
• Daniel Veloso Hirata é professor adjunto do Departamento de Sociologia e Metodologia em Ciências
Sociais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador efetivo do Núcleo de Estudos de Cidadania,
Conflito e Violência Urbana (NEC-VU) e do Núcleo de Estudos em Economia e Cultura (NuCEC) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos
(GENI) da Universidade Federal Fluminense; Carolina Christoph Grillo é professora assistente do
Departamento de Ciências Sociais e pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia, ambos da Universidade Federal Fluminense, e pesquisadora associada do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana (NEC-VU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI) da Universidade Federal Fluminense.
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• Deborah Rio Fromm Trinta é mestre e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade
Estadual de Campinas, e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (CEBRAP).
• Felipe Rangel é mestre e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos.
Membro do Grupo de Estudos Trabalho e Mobilidades (LEST-M) – UFSCar.
• Jania Perla Diógenes de Aquino é professora do Programa de Pós-graduação em Sociologia da
Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFC,
em parceria com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência – UFC.
• Leonardo de Carvalho Silva é doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e é Coordenador de Projetos no Instituto Sou da Paz; Bruno Langeani
é graduado em Direito e Relações Internacionais, e é Gerente da Área de Sistemas de Justiça e
Segurança Pública do Instituto Sou da Paz.
• Luiz Eduardo Soares é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e co-coordenador do
curso de pós-graduação em gestão e políticas de segurança pública da Universidade Estácio de Sá.
Foi Secretário Nacional de Segurança Pública, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro e Secretário Municipal de Valorização da Vida e Prevenção da Violência em Nova Iguaçu (RJ),
entre outras funções executivas. Autor de diversos livros e artigos na área.
• Maíra Rocha Machado é professora associada e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre o Crime
e a Pena na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas; Mariana Celano de Souza
Amaral é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas; Matheus
de Barros é mestrando em Filosofia e Teoria do Direito na Universidade de São Paulo e pesquisador
do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas; Ana Clara Klink de Melo é graduanda em Direito na Universidade de São Paulo e estagiária
de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena na Escola de Direito de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas.
• Marcella Carvalho de Araújo Silva é professora adjunta do Departamento de Sociologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
• Michel Misse é professor titular do do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor do Instituto de Filosofia e
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O presente artigo reflete sobre a relação entre mercado ilegal de drogas e violência, a partir
da comparação do mercado varejista de drogas em favelas e bairros de periferias das cidades
de São Paulo e Rio de Janeiro. As reflexões aqui apresentadas baseiam-se no trabalho de campo
etnográfico realizado nas duas cidades, bem como a revisão de estudos sobre o tema. Tomando os
mercados ilegais e as forças da ordem encarregadas de combate-los como parte do mesmo objeto
de pesquisa, o presente artigo explora a mecânica das relações entre tráfico de drogas e polícia,
envolvida na gestão da vida e morte da população pobre. Em face às guerras concorrenciais entre
facções cariocas e a ideia de paz associada à hegemonia de um único comando em São Paulo,
bem como a maior letalidade da ação policial no Rio de Janeiro e o maior encarceramento em São
Paulo, será argumentado que essas diferenças se relacionam também ao modo como é operada
a venda varejista de drogas em cada cidade. A comparação concentra-se no cruzamento de três
dimensões: os lugares de mercado do varejo de drogas; as dinâmicas dos coletivos criminais; e os
distintos arranjos de poder estabelecidos entre os traficantes e os agentes das forças da ordem.
Palavras-chave: tráfico de drogas; violência; São Paulo; Rio de Janeiro

Introdução

A imagem dos tiroteios entre policiais e traficantes armados com fuzis em favelas é talvez uma das mais
presentes nas representações da cidade do Rio de Janeiro para o público nacional e internacional. E, tendo
em vista a grande visibilidade da antiga capital, imagens como esta organizam o modo como a questão da
violência no Brasil, de maneira geral, é pensada. No entanto, este tipo de relação entre polícia e tráfico é
uma característica muito particular do Rio de Janeiro, não observável em outras grandes cidades brasileiras,
a exemplo de São Paulo. A maneira como se organiza a venda de drogas e os modos de interação dos grupos
de traficantes entre si e com as forças da ordem varia em cada cidade e é esta variedade que pretendemos
ressaltar ao optar por comparar o mercado ilegal de drogas operado nas favelas e periferias das cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro.
O presente artigo é resultado de uma série de discussões entre os autores, que anteriormente realizaram
pesquisas etnográficas sobre as dinâmicas criminais em periferias da cidade de São Paulo, entre os anos de
2006 e 2010, e favelas do Rio de Janeiro, entre 2009 e 2012. Realizou-se também a revisão de uma série de
estudos produzidos, antes e depois desse período, por colegas etnógrafos a quem nos consideramos devedores pelo privilégio do aprendizado e interlocução.1
Nosso ponto de partida crítico são as imagens contidas na representação da “violência urbana” que, desde
o final da década de 1970, vem se constituindo como “problema público” (Boltanski e Thévenot, 1991).
Segundo Machado da Silva (1999, 2008), a percepção de aumento constante da violência urbana seleciona e
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As questões levantadas neste trabalho resultam da valiosa interlocução que tivemos o privilégio de manter, ao longo dos últimos
anos, com diversos pesquisadores que se debruçaram sobre os temas aqui abordados, como Michel Misse, Vera da Silva Telles,
Antonio Carlos Rafael Barbosa, Luiz Antonio Machado da Silva, Gabriel de Santis Feltran, Adalton Marques, Karina Biondi, Paulo
Malvasi, Natasha Elbas Neri, Diogo Lyra, Fábio Mallart, Rafael Godoi, Mariana Cavalcanti, Camila Caldeira Nunes Dias, Márcia Leite,
Palloma Menezes, Liniker Batista, Ronaldo Almeida e outros.
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indica um complexo de práticas consideradas ameaças à integridade físico-pessoal e ao patrimônio material.
Poderíamos ainda acrescentar que essa representação associa de forma direta a existência do mercado de
drogas a estas duas ameaças pois, como apontou Machado da Silva, este mercado forneceria as bases materiais para a reprodução dos modos violentos de interação.
O que ocorre, como argumenta Antonio Rafael Barbosa (2005), é que – mais no Rio do que em São Paulo –
o tráfico de drogas conseguiu organizar o campo dos ilegalismos populares como nenhuma outra atividade
criminal, fazendo as demais penderem em sua órbita e sobrecodificando todo o mercado do crime. Ademais,
o tráfico de drogas emerge a partir dos anos 1980 como a principal expressão da ameaça do chamado “crime
organizado”. Esta figura contemporânea do inimigo social habita uma série de políticas de controle social
de cunho militarista (Graham; 2010) e alimenta os mercados bélicos e a aproximação das áreas da defesa
e segurança nacional (Bigo; 2000), atualizando no Brasil formas governamentais do passado e do presente
(Sanjurjo e Feltran; 2015).
No caso do Rio de Janeiro, é justamente na década de 1980 que o varejo de drogas em favelas – denominado “movimento” – passa a vincular-se a um alto volume de violência incomum nas redes tráfico operantes
na maioria das grandes cidades do mundo (Misse, 2006). Mesmo em outras metrópoles brasileiras, como
é hoje o caso de São Paulo, não observamos tamanha frequência e intensidade de confrontos armados
entre policiais e traficantes ou a competição entre “comandos”2 pelo controle de territórios. Há, por certo,
diversas cidades brasileiras em que a taxa de homicídios é muito maior que no Rio de Janeiro e até a cidade
de São Paulo já foi bastante violenta na década de 1990. No entanto, é principalmente a partir do Rio de
Janeiro, uma cidade representada como partida entre o morro e o asfalto3 (Ventura, 1994), que se difunde
a “metáfora da guerra” (Leite, 2000) enquanto a chave interpretativa para se pensar os conflitos urbanos.
Presumindo que se vive de fato uma guerra, os partidários desta perspectiva defendem o uso da força policial
letal nos territórios de favelas e contra a população favelada, sob o pretexto de combater o tráfico de drogas.
Décadas se passaram, alternativas a esse modelo de política de segurança pública foram testadas, mas o
Rio de Janeiro permanece ainda o palco de conflitos entendidos pelas partes como “guerra”. O estado foi,
inclusive, submetido recentemente a uma intervenção federal na segurança pública, que passou para o
comando de um general do Exército, e o policiamento no estado recebeu reforços de efetivos das Forças
Armadas. Desde o início da intervenção, em fevereiro de 2018, a ocorrência de mortes decorrentes de atuação policial aumentou significativamente, alcançando a média de 4 mortes por dia, sem uma queda correspondente nas incidências criminais. Segundo as estatísticas oficiais do Instituto de Segurança Pública
(ISP/SESEG-RJ),4 entre os meses de março e outubro de 2018 – período de vigência da intervenção com
dados disponibilizados –, houve um aumento de 42,9% do número de vítimas de homicídios registrados
como decorrentes de oposição à ação policial, quando comparado ao mesmo período no ano anterior. Já o
número de vítimas de homicídio doloso caiu 4,6% e as ocorrências de roubo registradas diminuíram 8,3%.5
A “violência urbana” é, hoje, percebida por uma parcela significativa dos brasileiros como um dos problemas públicos de maior relevância na agenda política nacional. Assim, não surpreende que o medo da
criminalidade violenta tenha sido um dos principais sentimentos mobilizados pelo populismo de extremadireita que triunfou nas últimas eleições. Propostas de endurecimento penal, aumento do encarceramento,
diminuição das restrições à posse e porte de armas de fogo e, até mesmo, o extermínio de criminosos ocuparam o centro de campanhas vitoriosas em todo o Brasil, inclusive, para a presidência da república. Em um
país onde são assassinadas mais de 60 mil pessoas por ano, o plano de combate à violência escolhido pelos
eleitores inclui armar a população civil para combater o crime e estimular o uso da força letal pela polícia.
É no interior desse conturbado cenário e na contramão do retrocesso do debate público sobre a violência
que se inscreve o presente artigo, no qual será discutida a relação entre o mercado ilegal de drogas e o governo de mortes nas favelas e periferias das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em perspectiva comparada.
Partimos aqui da premissa de que o problema da violência não se reduz a uma questão de “law enforcement”, pois criminalização dos mercados ilegais pelos aparelhos estatais é parte constitutiva do objeto e
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Comando ou facção é como são chamados os coletivos criminais com atuação em prisões e mercados ilegais no Brasil. Os comandos
apresentam formatos organizacionais diferentes dos cartéis, mafias ou gangs.
Referência à pavimentação ou não das ruas, comumente empregada para denotar o contraste entre a urbanização precária das
favelas e os espaços propriamente urbanizados da cidade.
Planilhas obtidas através da página de internet do ISP/SESEG-RJ: http://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html (acesso em
12/12/2018).
Para informações complementares sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, ver os relatórios produzidos pelo « Observatorio
da Intervenção » : http://observatoriodaintervencao.com.br (acesso em 12/12/2018).
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não pode ser separada de sua problematização. Nesse sentido, o nosso objeto supõe uma relação de interdependência dinâmica entre o funcionamento destes mercados e os agentes responsáveis pelo seu controle
e repressão (Veen, 1999). Nossas análises tomam a ambos como tópicos de investigação inter-relacionados,
pois as políticas e seus efeitos são parte do objeto e não externas a ele (Barry, 2002).
A representação da violência urbana parece produzir uma mecânica que organiza o modo como os mercados do “crime” irão funcionar no bojo da necessária relação com as forças da ordem e, como consequência,
atua intensamente na gestão das mortes da população pobre nas duas cidades. Trata-se de um dispositivo
de governo ao mesmo tempo conjunto e conflitivo, produzido nas tramas das interações decisivas entre os
operadores das instituições estatais e atores dos coletivos criminais (Hirata, 2014), uma dinâmica de “formas
de governo que produzem crime e de dinâmicas criminais que produzem governo” (Feltran, 2011).
No que diz respeito às linhas mais gerais dessa relação, em uma perspectiva comparativa entre Rio de
Janeiro e São Paulo, seguimos algumas sugestões de Gabriel de Santis Feltran:6 Do ponto de vista das políticas de segurança pública, o estado de São Paulo procedeu nas últimas décadas a um processo de encarceramento massivo7 que resultou na maior população carcerária – 240.061 presos – e uma das maiores taxas de
aprisionamento do país – 536,05 presos por 100 mil habitantes – (DEPEN-MJ, junho de 2016), ao passo que
no Rio de Janeiro – onde a taxa de aprisionamento também aumentou, mas permanece abaixo da média
nacional, em 301,09 presos por 100 mil habitantes – predomina a alta letalidade da ação policial (CANO,
1997; MISSE et al., 2013) decorrente das frequentes operações de incursão em favelas. Já do ponto de vista
dos coletivos criminais, encontramos segmentos opostos competindo pelos espaços prisionais e territórios
para a venda de drogas no Rio de Janeiro e uma hegemonia de um único comando em São Paulo, nas prisões
e nos bairros da cidade.
Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, desencadeou-se um processo de organização da criminalidade em “comandos” ou “facções” a partir do sistema prisional, no interior do qual se formaram coletivos
com o intuito de regular o convívio entre presos e canalizar as demandas dirigidas à administração penitenciária. Cabe notar, entretanto, que o surgimento do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro – conhecido
por inaugurar uma nova maneira de se organizar – iniciou-se 1975,8 ao passo que o Primeiro Comando da
Capital (PCC), em São Paulo, parece ter sido fundado no ano de 1993,9 quase vinte anos depois. Em ambos os
estados, houve um lapso temporal entre o surgimento dos “comandos” e a expansão de sua influência para
os mercados ilegais em favelas e bairros populares.
O CV tornou-se amplamente conhecido ao longo da década de 1980, quando grandes assaltos foram
atribuídos aos seus integrantes, mas somente no final desta década constatou-se o controle das facções
prisionais sobre as redes do varejo de drogas em favelas do Rio de Janeiro (Misse, 2006). Já a existência do
PCC foi tornada pública apenas em 2001, quando ocorreram rebeliões simultâneas em 29 estabelecimentos
prisionais do Estado de São Paulo. Cinco anos mais tarde, o PCC demonstraria também a sua influência extramuros, no episódio que ficou conhecido como “ataques do PCC” (Adorno e Salla, 2007), também conhecido
como os “crimes de maio” (Mães de maio, 2011), quando incluídos os extermínios praticados pela polícia em
resposta aos ataques.
A origem comum dos “comandos” e a vinculação com o tráfico de drogas enquanto fonte de recursos
econômicos para a reprodução de suas estruturas organizacionais, por si só, permite estabelecer continuidades entre os casos do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas embora a abstração concreta do “crime organizado”
nos permita aproximar os comandos cariocas e paulistas, pela sua incongruência empírica, no nível de detalhamento em que procuramos trabalhar, os coletivos que realizam a venda de drogas em escala varejista nos
parecem muito diferentes.
Para os efeitos desse texto, interessa pensar as aproximações e distanciamentos desses coletivos estritamente no que diz respeito às atividades de venda varejista de drogas – o chamado “movimento” – e referimonos particularmente aos pontos de venda que se situam nos bairros mais pobres das cidades, objeto de
6
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O trecho segue a iluminadora formulação de Gabriel Feltran, feita em comunicações pessoais aos autores, a quem agradecemos
imensamente pela direção apontada. Claro está que, a responsabilidade de possíveis equívocos cabe evidentemente somente aos
autores.
Para uma revisão histórica do caso brasileiro ver (Salla, 2006, 2007), para uma analise da atualidade ver (Godoi, 2015), também
(Minhoto, 2002).
Ano em foi fundada Falange da LSN – referência à Lei de Segurança Nacional –, que passaria a chamar-se Falange Vermelha em
1976 e ganharia maior projeção a partir de 1979, quando foi batizada pela imprensa como Comando Vermelho (Lima, 1991).
Karina Biondi enfatiza que o chamado massacre do Carandiru em 1992 é um episódio muito importante para compreender a
emergência do PCC, também ressalta que há diversas versões para a “origem do PCC”, mas que ficaram encobertas pela pelo episódio do dia 31 de Agosto de 1993. Para uma descrição ver Biondi (2010) e Dias (2013).
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nossas pesquisas empíricas. Nossos dados de campo indicam que o tráfico varejista nas cidades de São Paulo
e Rio de Janeiro se organiza em um jogo de escalas locais e translocais (Revel, 1998), por coletivos que
atuam de forma complexa, mobilizando relações horizontais e hierárquicas inseridas em dinâmicas políticas
e econômicas.
Um certo senso comum, informado, por vezes, por fontes jornalísticas e, por outras, acadêmicas – sugere
outras imagens: aquela de organizações “mafiosas” ou “cartelizadas”, onde essa estrutura piramidal e centralizadora “dominaria” o tráfico de drogas por toda a cidade, pelos desmandos tirânicos ou os cálculos dos
agentes econômicos de seus “líderes”.10 Claro está, que essas imagens são mais coerentes com o inimigo
(racional ou irracional) a ser eliminado do “crime organizado” do que com as práticas verificáveis por trabalhos de pesquisa mais detidos.
Nos interessa neste texto prospectar como a configuração local do tráfico de drogas nos ajudaria a entender
esses apontamentos gerais para além das estereotipadas imagens da violência urbana. Com o objetivo de
comparar o mercado varejista de drogas em São Paulo e no Rio de Janeiro, partimos de diferenças empíricas,
observadas no cruzamento de três dimensões nas duas cidades: as formas de organização e territorialização
da venda varejista de drogas; as diferenças entre os coletivos de traficantes; e as distintas relações entre traficantes e os agentes das forças da ordem. Mais do que trabalhar de forma exaustiva cada uma dessas dimensões, a ideia aqui é pensar os seus pontos de conexão e imbricação com vistas a entender esse tipo peculiar
da economia urbana e suas consequências sociais e políticas.

Os lugares de mercado do tráfico

As redes do tráfico de drogas, de um modo geral, podem ser descritas na sua conformação mais generalizante por meio de uma “geometria de escalas variáveis”, articulando comerciantes atacadistas e varejistas.
São compostas por diversos grupos de tamanho e complexidade variáveis e articulações singulares quanto
ao seu lucro, risco e negociações, que permitem “tornear a lei” a fim de fazer circular as mercadorias comercializadas (Barbosa, 2005). Há tráfico nos bairros pobres e ricos das cidades, havendo variações significativas
nas dinâmicas desse comércio, em função das diferentes circunstâncias em que se desenvolve.11 Mas como
já foi dito, nos interessa aqui especificamente as redes do varejo de drogas em favelas e bairros de periferia
de São Paulo e Rio de Janeiro, pensadas a partir de pesquisas de campo realizadas nesses lugares.
Tais redes apresentam-se, até certo ponto, de modo bastante semelhante nas duas cidades. As “biqueiras”
paulistas e “bocas de fumos” cariocas são pontos de venda de drogas territorializados e facilmente identificáveis pelos compradores, o que, em ambos os casos, implica, de um lado, na necessidade de negociar
um “alvará de funcionamento” (Barbosa, 2005; Hirata, 2010) com as forças de ordem e, de outro, no desenvolvimento de estratégias de segurança que, em boa medida, se distinguem em cada cidade. Guardadas as
diferenças de escala a serem explicitadas adiante, observa-se nos dois contextos que as empresas locais do
tráfico – chamadas “firmas” – apresentam hierarquias caracterizadas pela relação patrão/empregados, e
uma diferenciação interna dos papéis desempenhados pelos envolvidos. Em ambas as cidades, as “firmas”
configuram-se de modo semelhante ao “modelo empresarial” descrito por Johnson et al. (1992) em sua tipologia das redes do comércio de crack nos Estados Unidos.
Grosso modo, é mesmo possível afirmar que a distribuição de papéis assume feições bastante próximas,
conservando inclusive muitas das mesmas categorias nativas para designar as diferentes posições referentes
às atividades exercidas. Os “patrões” são os proprietários dos negócios. Os “gerentes” são pessoas da máxima
confiança do “patrão” e de grande prestígio social, incumbidas de organizar as atividades de venda que, por
sua vez, são desempenhadas pelos “vapores”, cuja remuneração é feita através de pagamentos semanais
fixos e definidos e/ou o recebimento de porcentagens da venda (Malvasi, 2012; Grillo, 2013; Batista, 2015).
Sobre São Paulo, Hirata (2010) menciona também a existência dos chamados “campanas” que ocupariam as
posições mais baixas na hierarquia da “biqueira”12 e que, assim como os “olheiros” e “fogueteiros” do tráfico
carioca (Barbosa, 1998), seriam responsáveis por alertar sobre a aproximação da polícia.
Mas dentre os papéis desempenhados nas “bocas de fumo”13 do Rio de Janeiro há um que não encontra
qualquer tipo análogo nas “biqueiras” paulistas: o “soldado”, aquele que trabalha na defesa – ou “contenção”
10

11
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13

Ainda que os trabalhos de Salvador Maldonado Aranda, sobre os Cartéis mexicanos e de Pino Arlacchi sobre a máfia italiana caminhem em outra direção. Ver : Aranda, Salvador (2013), Stories of Drug Trafficking in Rural Mexico: Territories, Drugs and Cartels
in Michoacán. European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe, vol 94, 66 e Arlacchi, Pino (1988). Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism. Oxford University Press.
Ver, por exemplo, Grillo (2008) sobre traficantes de classe média e Pereira (2003) sobre as redes de tráfico em Copacabana.
Nome dado ao ponto de venda de drogas em São Paulo.
Nome dado ao ponto de venda de drogas no Rio de Janeiro.

Hirata e Grillo: Movimento e Morte

5

(Barbosa, 1998) – da “boca”, confrontando a polícia ou traficantes de outra facção em combate armado. O
emprego de seguranças armados para desempenhar funções estritamente bélicas nos pontos de venda de
drogas no Rio de Janeiro denota diferenças significativas com São Paulo, no que se refere à relação com o
território e as forças da ordem e, mesmo, quanto aos sentidos assumidos pelos papéis de “patrão” e “gerente”
em cada cidade.
Impõe-se como crucial para o entendimento dos modos como se configurou o “movimento” nas duas
cidades, o fato de que o PCC consolidou-se como a facção hegemônica em São Paulo,14 ao passo que no Rio
de Janeiro, há mais de três décadas, grandes facções disputam a regulação dos espaços prisionais e do tráfico
nas favelas, sendo elas, atualmente, o Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigos dos
Amigos (ADA).15 No Rio de Janeiro, os conflitos entre facções tornaram necessária a articulação de uma defesa armada das circunscrições de atuação do tráfico e aumentaram as expectativas de traição, contribuindo
para que se disseminasse o porte ostensivo de armas de fogo nas “bocas de fumo” e traficantes reivindicassem o poder de vigilância e punição em seus domínios. Quando contrastada com o caso paulista, a gestão
militar dos territórios onde ocorre a venda de drogas no Rio de Janeiro – explicitada pelo emprego dos
“soldados” – constitui o cerne de importantes diferenças na conformação interna das “firmas” e “comandos”.
No Rio de Janeiro, o “patrão” dos negócios é o “dono do morro”. Há uma ênfase na relação de posse sobre
o território das favelas, pois a hierarquia de cada “firma” estrutura-se a partir do direito inalienável do “dono
do morro” sobre a exploração do comércio de drogas numa dada região, o que é garantido pelo seu alinhamento com a “facção” ou “comando” (Grillo, 2013). A figura do “dono do morro” integra a história urbana do
Rio de Janeiro e inclusive antecede o tráfico de drogas. Ela aparece já nos primeiros relatos sobre as favelas
cariocas, como o do jornalista Costallat (1995 [1924]), em que o “valente” Zé da Barra é descrito como o
“chefe incontestável da favela”. Em São Paulo, tal figura simplesmente não existe. Ao “patrão” da biqueira
pertencem os negócios de um ou mais pontos de venda de drogas, mas não a favela ou o bairro em que eles
se situam. O “patrão” paulista é certamente uma pessoa importante em qualquer bairro das periferias, mas é
apenas “patrão”, no sentido da relação de contratação que estabelece com seus funcionários.
Temos, portanto, que um morro no Rio de Janeiro tende a comportar vários pontos de venda pertencentes
a um mesmo “dono”, ao passo que em São Paulo cada “firma” movimenta um único ponto de venda. Podem
existir “donos de morro” com poucos pontos e “patrões” de vários pontos de venda, mas o que parece ser
mais recorrente é a maior extensão territorial e complexidade organizacional no Rio de Janeiro (Grillo, 2013)
e um comercio dinâmico, fluido e fragmentado no caso de São Paulo (Malvasi, 2012). Essa diferença de escala
exige diferentes formas de operacionalização da venda, produzindo lugares de mercado ou market places
(Braudel, 1996) do varejo de drogas distintos em cada cidade.
Como consequência da maior extensão territorial das “firmas” cariocas, encontramos também uma maior
diversificação dos cargos ocupados dentro da estrutura empresarial local. Para assegurar a sua posse sobre os
pontos de venda de drogas e manter o fluxo de retorno dos proventos do tráfico, o “dono do morro” procura
formar uma base de alianças políticas ao nível local. Embora a recorrência de espancamentos, banimentos
e execuções sumárias praticadas por traficantes produza um efeito dissuasivo contra delações, traições e o
não pagamento de dívidas, o seu poder não se sustenta apenas pelo emprego reiterado da força. O “dono”
distribui “cargos” de gerência variados – também chamados “responsas”16 – entre os traficantes com maior
prestígio, oferecendo-lhes uma participação no lucro das vendas. Como muitos “donos de morro” encontram-se presos ou residem fora de “suas” favelas, eles nomeiam um gerente-geral, conhecido como “responsável” ou “frente do morro”, de sua máxima confiança, que assume todas as suas prerrogativas (Grillo, 2013).
Em “firmas” de maior porte há, abaixo do “frente”, diferentes escalões de gerentes ou “responsáveis” –
com atribuições variadas, como a aquisição e acondicionamento de cada tipo de droga, a organização das
“equipes” de “plantão” em cada “boca de fumo” e a contabilidade das vendas. A “boca de fumo” centraliza a
comercialização de cargas de drogas vendidas a uma variada gama de preços (maconha de R$ 2,00, R$ 5,00
ou R$ 10,00; cocaína de R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00, etc.). e geridas por uma série de gerentes, responsáveis
pela gestão de cada um desses preços. Estas cargas são vendidas pelos “vapores”, sob a proteção armada de
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Existem facções rivais ao PCC, como o Comando Brasileiro Revolucionário da Criminalidade (CRBC) e o Terceiro Comando da Capital (TCC), mas são pouquíssimas as prisões por estas controladas e inexpressiva a sua influência em bairros de periferia (Dias, 2013)
e (Marques e Biondi, 2010).
Existem também as chamadas “milícias”, grupos criminosos que atuam em áreas de moradia de baixa renda, controlando os mercados de serviços básicos, cobrando taxas de proteção e formando bases eleitorais para candidatos políticos. Sobre milícias ver Cano
e Duarte (2012).
Termo nativo que se refere à « responsabilidade » atribuída a um agente individual nos negócios criminais.
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“soldados”, sendo que os ocupantes de ambas posições trabalham em regime de plantão e não possuem
ainda um “cargo” de confiança (Grillo, 2013).
Já no caso das “firmas” paulistas, a diferenciação interna é menor, havendo apenas os papéis de “patrão”,
“gerente”, “vapor” e “campana”, e há uma flexibilidade ainda maior das posições, pois os patrões podem se
dividir como responsáveis pela venda de cada tipo de droga, sendo as posições menos prescritas entre os
gerentes e vendedores (Hirata, 2010; Batista, 2014). Dada a menor escala dos negócios locais, são mais restritos os cargos de gerência ocupados. Cada “vapor” lida apenas com um único gerente que é seu contratante
e com quem estabelece relações diretas de prestação de contas das vendas realizadas em cada plantão. Cada
droga é comercializada, portanto, a um único preço. Diferentemente do Rio de Janeiro, onde a multiplicação das gerências constitui uma estratégia de manutenção da soberania sobre territórios, nas “biqueiras”
paulistas a nomeação dos gerentes interessa-se basicamente na competência dos mesmos para a gestão dos
negócios, ainda que tenha alguma importância para a conformação das alianças que conferem força aos seus
membros em relação à outras alianças e no planejamento de atividades como roubos.
Poderíamos dizer então que, do ponto de vista morfológico, a distribuição de drogas é muito distinta,
porque a circulação de mercadorias ocorre, em um caso, tendo por base uma extensão organizacional e territorial que multiplica suas funções intermediárias por meio do fracionamento das quantidades de droga postas à venda, enquanto, no outro, utiliza unidades de venda padronizadas e concentra a venda no aumento
de sua densidade e volume na circunscrição territorial. Por essas razões, é possível comprar os mesmos tipos
de drogas a diferentes preços no Rio de Janeiro, enquanto em São Paulo não, assim como a concorrência via
qualidade do produto pode ser feita de forma intra territorial no Rio de Janeiro e somente de maneira inter
territorial em São Paulo.
Em ambos os casos, é a centralidade da coerção que estabelece a fluidez na circulação de drogas e dinheiro, mas em um caso trata-se de uma distribuição de responsabilidades a partir do “dono do morro” (Grillo,
2013) e no outro de competências e atribuições feitas pelo “patrão” a seus funcionários (Hirata, 2010). Isto
significa que a relação que se estabelece entre o “dono do morro” e o “patrão” com os outros integrantes da
firma é muito diferente. Em primeiro lugar porque a mobilidade interna à “firma” é feita de formas diferentes, ainda que tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro isso ocorra levando em conta a “caminhada”
(Marques, 2014) ou a “consideração” (Babosa, 1998; Grillo, 2013) construída ao redor de uma história pessoal
e uma memória coletiva (Hirata; 2010).
A questão é que no Rio de Janeiro, o “comando” assegura aos “donos do morro” a “posse inalienável”
(Weiner, 1992) do tráfico, de modo que as concessões do direito de exploração comercial circulam pelos
sistemas de troca sem perder o vínculo com o proprietário original (Grillo, 2013). Não se pode destituir
um “dono de morro” do direito sobre seus pontos de venda de drogas senão pela “guerra”17 ou “golpe de
Estado”,18 em confronto direto com a facção que o respalda. Em São Paulo, como contratantes, a exploração
comercial pode ser feita em arranjos e desarranjos que permitem uma composição e recomposição das “firmas” de forma menos duradoura, sem que haja necessariamente confrontos por essa razão (Malvasi; 2012).
Em ambos os casos, nos parece que o que está em jogo são lógicas de um movimento segmentar (Barbosa;
2001). Mas isso ocorre de forma extremamente diferente dependendo da dinâmica entre os “patrões” ou
“donos de morro” e os “comandos” de cada cidade.

Coletivos Criminais

Aqui podemos iniciar a segunda dimensão de nossa discussão acerca do tráfico varejista de drogas. Os comandos ou facções são compostos singulares feitos de matérias distintas. Dessa forma, apesar das segmentações
serem comuns a ambas as cidades, a matéria e a dinâmica de suas composições e recomposições são muito
diferentes, ou seja, a capacidade de romper a rede e se refazer no momento seguinte são semelhantes, mas
operacionalizam-se de forma diversa.
Em ambas as cidades ocorre tanto um alinhamento entre “firmas” que se aliam e crescem juntas, como
também rupturas internas forjadas por traições ou alianças de parte do grupo com outros grupos. Uma
hipótese a ser trabalhada é que, no caso do Rio de Janeiro, as rupturas internas e alianças com outros grupos
parecem ser menos recorrentes, ainda que com maior impacto na dinâmica dos comandos, ao passo que, em
São Paulo as quebras de alianças têm maior frequência, embora proporcionem um impacto muito menor
no comando. Essa parece ser uma hipótese de trabalho mais matizada das explicações que se concentram
17
18

Como são chamados os conflitos armados entre traficantes de drogas pelo controle de territórios.
Referencia a Coup d’État, quando da mudança de um coletivo criminal a outro por meio de articulação interna à firma local
do tráfico.
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somente e exclusivamente na ideia da paz construída pelo monopólio do PCC em São Paulo e das guerras
concorrenciais entre facções no Rio de Janeiro.
Em uma primeira aproximação, poderíamos dizer que os comandos presentes tanto no Rio de Janeiro
quanto em São Paulo são redes horizontais de proteção mútua (Misse, 2006). Isso significa que a adesão a
esses coletivos e os laços de que se constituem favorecem os seus integrantes nas situações de oposição aos
“outros”. Seja contra as péssimas condições de encarceramento, nos confrontos com policiais ou nas disputas
com comandos rivais, a proteção em diferentes situações é o que produz a presença do coletivo. Inclusive,
a principal motivação para a organização da massa carcerária que resultou nos comandos foram as péssimas condições de encarceramento, que produziam ambientes dominados pelo medo e a desconfiança, “não
apenas da violência dos guardas, mas também da ação das quadrilhas formadas por presos para roubar, estuprar e matar seus companheiros” (Lima, 1991). As figuras do “alemão” no Rio de Janeiro e do “coisa” em São
Paulo (Biondi, 2010) são o “Outro” dos comandos e favorecem à produção da identidade pela sua oposição
e negação (Misse, 1999), operando como dispositivos de estabelecer fronteiras e contrastes, que iluminam a
presença e a adesão ao comando.
Mas os princípios de inclusividade/exclusividade dos comandos diferem bastante em cada cidade. Ao
contrário do PCC, cujos “irmãos” passam por procedimentos de “batismo” e devem contribuir com pagamentos mensais ao “Partido”19 no período em que estão fora da prisão (Dias, 2013), as facções cariocas não
dispõem de nenhum protocolo claro de adesão de seus membros. No Rio de Janeiro, qualquer um que
resida numa área controlada por determinada facção, envolvido ou não com o tráfico local, pode evocar o
pertencimento a ela, como afirmou Natasha Neri (2009) a respeito de adolescentes que cumpriam medida
sócio-educativa. A existência de rituais de “batismo”20 do PCC não implica, contudo, em que a adesão ao
comando seja menos fluida que no Rio de Janeiro. Por certo, a influência do PCC transborda para muito
além de seus “irmãos”21, fornecendo referenciais de conduta para todos aqueles que alegam “correr lado
a lado com o comando” (Biondi, 2010; Marques, 2015). Este transbordamento se faz evidente também na
maneira pela qual o PCC comparece nas instituições socioeducativas destinadas a adolescentes em conflito
com a Lei22, por vezes mimetizado nas relações e enunciações dos adolescentes (Mallart, 2014). No entanto,
a diferença entre “irmãos” e “primos” – isto é, entre o membro batizado e aquele que apenas “corre lado a
lado”– estabelece distancias e proximidades (Marques, 2010) que não existem de forma tão estanque no caso
do Rio de Janeiro.
Nas favelas cariocas, todos aqueles que trabalham numa “boca de fumo” automaticamente “fazem parte”
de uma facção e podem ostentar esse pertencimento. Mas, embora o sentido de adesão à facção seja um
elemento central da construção identitária dos engajados no “crime”, quando o tráfico numa região passa
do controle de um comando a outro, todos os “bandidos” que ali permanecerem devem trocar a sua fidelidade, “pulando de facção”. Isso porque a estrutura organizacional dos comandos cariocas encontra-se diretamente atrelada ao varejo de drogas. Os comandos são redes de alianças entre “donos de morro” (Barbosa,
2005), cujo alinhamento com uma ou outra facção determina a adesão de todos os seus subordinados. A
destituição do poder de um “dono” sobre os territórios que controla necessariamente envolve uma troca de
comando, alcançada por meio da “guerra” ou do “golpe de estado” – como é chamada a tomada de poder por
traficantes da própria “firma”, respaldados por uma facção inimiga.
O tráfico de drogas no Rio de Janeiro funciona segundo um conjunto de alianças que articulam grupos de
nível local em um espaço permanente de negociações. Não há chefia “acima” dos “donos de morro”, de modo
que a hierarquia concerne apenas às atividades comerciais dentro dos limites territoriais de cada grupo
(Barbosa, 2006). Assim, nesse nível local, o “dono do morro” mobiliza relações hierárquicas com seu grupo
e, em nível supralocal, estabelece relações horizontais com seus aliados, cujo respaldo autentica a sua propriedade sobre os direitos de exploração do comércio de drogas em determinados territórios (Grillo, 2013).
Barbosa (1998) ressaltou a importância da “amizade” para entender o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.
A distribuição de áreas de atuação, a mobilidade de drogas, armas e homens sustenta-se pela dinâmica de
alianças e segmentaridades, que atravessa a cidade, suas disputas e negociações. A hierarquia local da venda
de drogas, cuja linha vertical seriam os “donos de morro”, depende das alianças laterais de seus membros em
postos superiores para se estruturar (Barbosa, 1998). O movimento e os processos de segmentação seriam
efetuados mediante a composição/recomposição, acionamento/desligamento de amizades antigas. Assim,
19
20
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Como é também chamado o PCC.
Batismo, como na tradição cristã, se refere ao momento de adesão ao coletivo criminal.
Membros do PCC.
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se um grupo local ganha prestígio e poder suficientes para romper com o comando do qual faz parte ou se
romper internamente, os comandos acionam linhagens para reativar a sua presença no local, ou seja: podese formar um novo comando, pode-se rearranjar as relações entre os comandos ou pode-se minorar o centro
de poder nascente.
Já em São Paulo, poderíamos dizer que a relação entre as alianças e hierarquias em nível local e supralocal ocorre de modo semelhante, mas com a diferença de que a miríade de pontos de venda de drogas e seus
“patrões” estabelece uma conformação muito mais fluida e dispersa. Essa diferença não é trivial, pois conforma um sistema de alianças formadora do comando composto por um número muito maior de “patrões”
que de “donos de morro” e, portanto, mais móvel e translocal em São Paulo, e com maior centralidade
hierárquica e territorial no Rio de Janeiro.
Deve, contudo, ser ressaltado que o PCC não é propriamente uma facção do tráfico de drogas. É certo
que, enquanto comando hegemônico nas prisões e periferias de São Paulo, o PCC atua na regulação desse
mercado, que constitui uma das principais fontes de renda de seus membros. Mas os “patrões” das “biqueiras” não são necessariamente “irmãos” do PCC, podendo também ser apenas “primos” (Malvasi, 2012). A
estrutura organizacional do comando se distingue das facções cariocas, na medida em que não corresponde
diretamente às hierarquias empresariais do tráfico. Boa parte das alianças que compõem o PCC visa à prática
de roubos, diferentemente do Rio de Janeiro, onde os assaltantes são mais “autônomos” em contraste com
as relações de “assalariamento” do tráfico que compõem a hierarquia dos comandos (Lyra, 2013). Não à
toa, o termo “responsa”, que no Rio de Janeiro refere-se aos cargos de gerência nas “firmas” do varejo de
drogas (Grillo, 2013), designa, em São Paulo, posições políticas (Biondi, 2010) ou de liderança (Marques,
2014) assumidas por membros do PCC encarregados de assegurar a “disciplina do Comando”23 em cadeias e
“quebradas”24 (Biondi, 2014).
Nesse sentido, as reconfigurações de alianças e rivalidades entre os “patrões” do tráfico paulista não prejudicam a influência do PCC sobre os bairros ou “quebradas”. Ao contrário do Rio de Janeiro, onde há conflitos
entre grandes blocos segmentares pelo controle de territórios, o PCC arrefeceu as disputas entre as inúmeras
quadrilhas de traficantes que compunham o fragmentado mercado varejista de drogas paulista. Diante da
drástica queda de 80% das taxas de homicídio evidenciada ao longo dos anos 2000 no estado de São Paulo,
predominou entre os etnógrafos urbanos a tendência a argumentar que a diminuição das mortes violentas
estaria associada à atuação do PCC na regulação dos mercados ilegais e mediação de conflitos, o que ficou
conhecido como a “hipótese PCC” (Lima, 2009).
Karina Biondi vem trabalhando de forma sofisticada a categoria “sintonia”, que nos ajuda a entender as
especificidades de São Paulo com relação ao contexto carioca (Biondi, 2014). A autora propõe que pensemos o PCC como um “movimento” que se organiza também por conexões e “conhecimento” entre aqueles
que “correm lado a lado”, “somam” e “fecham” uns com os outros “na mesma caminhada”. Tal conexão com
o Comando e entre “ladrões”, prisões e “quebradas” é chamado “sintonia”. Mas este não é apenas um nome
homólogo ou análogo a um tipo de conexão, pois a “sintonia” produz um “movimento” diferente. Este termo
possui, em São Paulo, uma acepção bem distinta do “movimento” a que se referiu Misse (2006) sobre o Rio
de Janeiro, onde ele designa o varejo local de drogas.
No caso do PCC, estar “no movimento” é estar em “sintonia” com o Comando, em ressonância com as
“ideias” e as “responsas” que repercutem e são “abraçadas” (Biondi, 2014), independente de possuir ou não
ligações com o tráfico ou mesmo de “estar no corre”, isto é, praticando crimes. É ser produto e produtor do
“crime”, no sentido que Adalton Marques confere ao termo (Marques, 2010): crime e criminoso não são categorias penais, tipificadas pelo código jurídico; pode-se “correr pelo crime” sem praticar ações incrimináveis
e pode-se não “correr pelo crime” sendo um praticante de ações incrimináveis (como é o caso de policiais
indiciados por crimes).
Talvez, como hipótese, poderíamos pensar como as diferenças na configuração do “movimento” se combinam de forma complexa com a maneira pela qual as conexões e segmentações produzem comandos no
Rio de Janeiro e São Paulo. Isso não significa que as facções determinem ou instituam a constituição e a
diferença dos lugares de mercados (market places). A história urbana dos circuitos mercantis e dos coletivos
criminais não autorizariam tal apontamento de causalidade. Mas nos parece congruente a associação de um
mercado associado por “donos de morro” e suas relações de “amizade” e outro por “patrões” em “sintonia”.
Isso porque as relações políticas e econômicas (se algum dia foi possível estabelecer essa separação) parecem
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Termo refere-se ao firme seguimento das condutas prescritas pelo coletivo criminal.
Referencia aos bairros pobres de São Paulo.

Hirata e Grillo: Movimento e Morte

9

produzir, de um lado, um espaço mais extenso e de grande densidade organizacional, afetado por blocos
segmentares de aliança e rivalidade e, de outro, um espaço mais compacto e disperso com articulações que
efetuam ritmos com ressonâncias ou dissonâncias variáveis.

Arranjos entre o tráfico, território e as forças da ordem

Para a compreensão etnográfica dos agenciamentos que permitem a circulação de drogas, enquanto mercadorias proibidas por lei, a interação decisiva se estabelece na relação entre os atores que participam desses
mercados e os agentes imediatamente encarregados de seu controle. A situação que a proibição de certas
substâncias institui faz da polícia o elemento-chave da regulação do mercado de venda de drogas – um
dos mais lucrativos em qualquer bairro de periferias ou favelas das duas cidades. Dotados das prerrogativas que o estado lhes confere, os agentes imediatamente encarregados do controle desse mercado, não
são apenas executores da lei, mas adquirem autonomia frente à autoridade central, através de triagens,
seletividades, discricionariedades próprias, práticas e negociadas localmente com os participantes alvos de
seu controle (Gazit, 2009). Agenciado em conflitos e negociações com policiais, o poder do tráfico não se
constitui enquanto um “poder paralelo”, como é comum aludir nas imagens associadas ao conceito de “crime
organizado”, mas antes enquanto um “poder tangencial” (Barbosa, 2005).
Na linguagem nativa essa interação decisiva (Hirata, 2014) entre agentes do controle e participantes
dessa forma de economia popular é chamada de “acerto” em São Paulo e “arrego” no Rio de Janeiro. Mas tal
dinâmica é aqui pensada também por meio do conceito de “mercadorias políticas”. Segundo Michel Misse,
o mercado de “bens políticos” é um mercado parasita que regula os mercados informais, ilegais e ilícitos
transacionando serviços cujo preço não depende apenas das leis de mercado, mas também “de avaliações
estratégicas de poder, de recurso potencial à violência e de equilíbrio de forças” (Misse, 2006).
O conceito nativo/analítico de “ponto” (ponto de venda) pode ajudar a entender como a formulação de
Misse relaciona formas econômicas e políticas: resumidamente, poderíamos dizer que todo comércio (legal
ou ilegal) é um ponto referido à aglomeração urbana, com um certo valor-localização, que estabelece a lucratividade de cada lugar por referência ao aglomerado urbano (Villaça, 1998); mas para que isso seja operante
é necessário uma autorização (legal/ilegal) da venda, que pressupõe uma autoridade ao mesmo tempo coercitiva e consensualmente instituída, dotada de prerrogativas que permitem a venda em um determinado
lugar (Hirata, 2014). Mas, em cada cidade, isto ocorre segundo lógicas muito distintas de espacialização das
trocas (Rabossi, 2004). Descreveremos “qual o ponto”, ou como se negocia “o ponto” em cada uma delas.
Em São Paulo, os grupos que realizam a venda não tentam se impor militarmente sobre uma certa área.
Não existem mais na cidade lugares onde os policiais “não entram” e em que o controle, em última instância,
não pertença à polícia. Além disso, as estratégias de venda tendem à discrição e negociação com relação
aos policiais. As relações entre policiais e traficantes são construídas a partir da constatação inicial de que
a força oficial, do ponto de vista militar, é muito superior e não se procura “atenuar” essa disparidade. Os
cálculos estratégicos de força pressupõem a superioridade das forças do Estado. No território delimitado
pelo perímetro de atuação de cada delegacia, a polícia tem um controle potencial e efetivo superior ao dos
traficantes, adentrando no perímetro do ponto de venda de drogas quando desejam.
Por isso, a delegacia de polícia é o centro de controle da regulação da venda de drogas, governando este
mercado de forma soberana. É através dessa prerrogativa que se exige o pagamento de duas formas de
mercadoria política para que as mercadorias circulem: “a compra do alvará de funcionamento” e a “extorsão
por sequestro” (Hirata; 2014). No primeiro caso, paga-se pela “autorização” para operacionalizar o comércio
em um determinado lugar; no segundo, depois de uma invasão do ponto de vendas e o sequestro de algum
traficante, negocia-se o pagamento da liberação ou do “resgate”.
No Rio de Janeiro, embora seja também evidente a larga superioridade do poder armado do Estado, os
traficantes oferecem resistência às forças policiais que adentram suas circunscrições de atuação. Operações
pontuais e relativamente imprevisíveis de incursão armada em favelas constituem o cerne de um modelo de
regulação do mercado de drogas, que depende de não haver policiamento regular em porções territoriais
taxadas como “áreas de risco” e relegadas ao controle armado de criminosos (Grillo, 2016). Mesmo antes de
haver tráfico armado nas favelas cariocas, a polícia já não patrulhava rotineiramente esses espaços, o que se
agravou ao longo das últimas três décadas, com a intensificação do fluxo de capitais em circulação proporcionada pela comercialização da cocaína (Misse, 2006). A reprodução das redes de varejo passou a depender
do emprego de “soldados” armados para proteger os traficantes, armas, drogas e dinheiro das sempre possíveis invasões, pilhagens e capturas perpetradas por policiais ou grupos de uma facção rival.
Assim como em São Paulo, no Rio de Janeiro ocorre o pagamento do alvará de funcionamento ou “arrego”,
e a extorsão por sequestro ou “mineira” (Barbosa, 2005). Contudo, não há uma estabilização completa no
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jogo das trocas das mercadorias políticas, de modo que o pagamento do “arrego” não substitui os confrontos
entre polícia e tráfico. As operações de incursão em favelas são ainda o principal método policial de regulação do “crime”, servindo tanto para medir a capacidade de resistência dos traficantes e impor a necessidade
de negociação, quanto para retaliar a “firma” por homicídios ou roubos ocorridos numa dada região. Deste
modo, as avaliações estratégicas de poder potencial, de recurso potencial à violência e de equilíbrio de forças
assumem um papel central na conformação das rotinas do tráfico.
Se a imagem espetacularizada do Rio de Janeiro sempre foi a de meninos sem camisa, tênis e fuzil defendendo a “firma”, ela tem plausibilidade na comparação com São Paulo, onde a venda ocorre de forma mais
discreta, sem utilização de mesas na rua para apoiar as cargas de droga ou armas à mostra para a proteção
do perímetro do local onde ocorre o comércio. As armas (inclusive fuzis e granadas) estão também presentes
nas ruas paulistas, mas são raramente usadas para a “contenção” de operações policiais, sendo mais recorrentemente emprestadas ou alugadas em momentos de grandes roubos ou usadas em acertos de contas.
É equivocado supor que não ocorram conflitos entre policiais e traficantes em São Paulo. Eles eventualmente ocorrem e resultam inclusive em mortes. No entanto, apenas 8% dos homicídios decorrentes de
intervenção policial na cidade de São Paulo ocorrem em situações de repressão ao tráfico (Grillo et ali, no
prelo), ao contrário do Rio de Janeiro, onde a polícia mata sobretudo em confronto com traficantes (Misse
et ali, 2013). Em São Paulo, os conflitos entre polícia e tráfico não resultaram em descontinuidades militares
no tecido urbano, podendo as viaturas policiais circular regularmente por todo o território metropolitano.
Mais do que os homicídios cometidos por policiais em serviço, chama a atenção em São Paulo a recorrência
de chacinas atribuídas pela população a policiais descaracterizados. Elas são interpretadas pelos moradores
de bairros de periferia como vinganças pela morte de policiais, supostamente assassinados a mando do PCC.
Este tipo de chacina ocorreu com mais frequência no Rio de Janeiro durante a década de 1990.25 No século
vigente, contudo, as vinganças têm se utilizado mais frequentemente de operações formais que resultam
em diversas mortes, porém integram o corpus estratégico das políticas de segurança pública e contam com
a prerrogativa de exclusão de ilicitude com que contam os homicídios praticados por policiais em serviço.
Houve tentativas de modificar os padrões da relação entre polícia e tráfico nas favelas cariocas, onde “guerras” e tiroteios obrigam os moradores a conduzirem as suas rotinas sob “fogo cruzado”26 entre a violência de
ambas as partes (Machado da Silva e Leite, 2008). A implantação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)
em algumas regiões, iniciada em 2008, buscou substituir o modelo das operações pontuais de incursão
policial por ocupações estáveis em favelas, o que implicou em mudanças morfológicas na operacionalização
da venda de drogas. A repressão ao tráfico e a segurança das “bocas de fumo”, antes geridas pela alternância
entre o confronto armado e o pagamento do “arrego”, passou a depender mais das práticas de monitoramento recíproco da circulação de traficantes e policiais pela favela (Menezes, 2015). Mas ainda que o porte
ostensivo de armas de fogo tenha diminuído e muitas “bocas” tenham se tornado mais móveis, o tráfico
conservou seus moldes territorializados de atuação. Segundo Palloma Menezes (2015), as UPPs converteram
o “regime de fogo cruzado” em um “regime de campo minado”, caracterizado pela redução da incidência de
conflitos violentos ao custo de uma elevação das tensões latentes.
No entanto, as UPPs foram implementadas apenas em áreas consideradas estratégicas para a realização
da Copa do Mundo da FIFA em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 e, mesmo assim, entraram em colapso
antes mesmo de ocorrerem esses megaeventos esportivos. Desde 2013, já se podia perceber no discurso de
moradores a percepção de que estava “tudo voltando a ser como antes” (Menezes, 2016) e, logo, as guerras
concorrenciais entre facções e os confrontos armados entre policiais e traficantes se intensificariam por toda
parte na cidade, inclusive nas áreas ditas “pacificadas”. A situação de violência no Rio de Janeiro, especialmente no que tange à incidência de roubos à mão armada, intensificou-se de tal modo que culminou com a
já mencionada intervenção federal de caráter militar na segurança pública do estado.

Considerações finais

A venda de drogas é um ilegalismo muito específico porque a incidência repressiva é a mais extensiva e a
exposição à morte a mais intensiva. De um lado, ele é duplamente criminalizável, pois se trata de um mercado informal – não regulado formalmente – que faz circular mercadorias ilícitas, condição que o torna alvo
de repressão extensiva. De outro lado, a exposição à morte é a mais intensiva por uma série de fatores que
incluem o seu significado contextual para a ordem pública, a reação moral da sociedade, e a sua possível

25
26

Como a chacina de Acari em 1990 e as chacinas da Candelária e Vigário Geral em 1993.
Referencia ao regime de troca de tiros entre forças policiais, militares e dos coletivos criminais.
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ou imaginária afinidade com outras mercadorias e práticas criminalizadas (Misse, 2006). A combinação de
repressão extensiva e exposição à morte intensiva fazem a especificidade da venda de drogas e constituem
as formas particulares do seu agenciamento.
Como dito no início, a política de encarceramento massivo em São Paulo produziu impactos muito distintos das políticas de enfrentamento e ocupação militar – de que a intervenção federal é somente o ponto de
chegada até o momento – no Rio de Janeiro. Do ponto de vista político, escolher entre indivíduos encarcerados ou mortos não nos parece um bom termo para pensar em ações voltadas à questão das drogas; de um
ponto de vista analítico, conformam maneiras distintas de se governar aqueles considerados ingovernáveis.
Como já ressaltado por Karina Biondi, o encarceramento massivo (associado aos massacres nas ruas e nas
prisões) foi um fator que impulsionou o crescimento do PCC. No caso do Rio de Janeiro, o enfrentamento
somente aumentou as rivalidades faccionais e, no conjunto, fez crescer a importância de cada uma delas.
O exercício de estabelecer comparações da venda de drogas no Rio de Janeiro e em São Paulo foi pensado
para prospectar esses diferentes dispositivos de gestão das mortes por meio daqueles que são seu objeto de
incidência governamental. Para tanto, propusemos três dimensões analíticas que, combinadas de múltiplas
formas, nos parecem pertinentes para colocar o tema em discussão: o espaço da venda de drogas, as dinâmicas dos coletivos criminais e a relação com as forças da ordem. O arranjo entre “guerra e paz” nas relações
(inter e intra) faccionais e com os policiais, assim como a articulação entre “circulação e bloqueios” das mercadorias, é efetivada de formas diferentes em cada uma das cidades. Nos parece que são essas as diferenças
que delineiam as questões mais centrais que envolvem o comércio varejista de drogas.
A venda extensiva, fracionária e densa no arranjo carioca difere do comércio restrito, compacto e fluido
dos paulistas; a hierarquia local e as alianças laterais do CV, ADA ou TCP é distinta da horizontalidade e
supralocalidade do PCC; a dinâmica de segmentação e alianças é impulsionada pela “amizade” entre lideranças do tráfico no Rio de Janeiro, diferente da sintonia que alinha todos os participantes do “crime” num
mesmo “movimento” em São Paulo; a alternância entre negociações nas prisões e demonstrações de força via
chacinas ou assassinatos seletivos tem predominância distinta em cada cidade. No encontro dessas diversas
linhas a trama das relações entre o mercado varejista de drogas, a lógica da coerção e a produção das mortes
ganha contornos muito particulares em cada uma das cidades.
Encontramos então guerras diferentes, mas com maior letalidade no Rio de Janeiro, dado que o enfrentamento entre os diferentes comandos entre si e com a polícia é uma máquina mais mortífera que a política
de “bandeira branca” ou “paz entre os ladrões” do PCC, feita dentro e fora das prisões. Internamente, o que
parece comum e decisivo em cada uma dessas composições e políticas dos coletivos criminais são as tensões
entre linhas que procuram estabelecer a centralização e hierarquia intra faccional e aquelas que apontam
para uma maior horizontalidade nessas relações. Mas, no que diz respeito ao comércio de drogas, tanto as
combinações singulares entre exércitos posicionados frente à frente na disputa por territórios, como os
movimentos táticos e sub-reptícios dispersos, produzem, ambas, mortes de geração em geração que alimentam a própria mecânica do extermínio das populações mais pobres.
A relação com as polícias, apesar de ser muito semelhante nas duas cidades, aciona, no Rio de Janeiro,
contornos intra e inter faccionais que em São Paulo parecem ter um equacionamento distinto, acentuandose as negociações intra muros, seguidas de demonstrações de força no caso paulista e confrontos por regiões
mais lucrativas com impactos nas prisões no Rio de Janeiro. Não se trata aqui de fazer um levantamento
para saber qual a polícia que se encontra mais imersa nos jogos de forças das mercadorias políticas, mas
sim, como tentamos esboçar, quais as diferentes formas de agenciar essa relação. Para isso é necessário levar
em consideração dois aspectos: De um lado, os mercados políticos são formas de permitir que os mercados
ilícitos (?) funcionem, pois tornam mais fluida a circulação de mercadorias cuja comercialização é proibida.
De outro, potencializam a segmentação desses coletivos e sua disposição para o confronto com os próprios
policiais, aumentando as tensões potenciais e efetivas, que se tornam visíveis quando dos confrontos com
visibilidade midiática.
Nessa direção, as formas de circulação são processadas, como exposto ao longo do texto, em volumes
distintos na sua distribuição varejista, o que acentua a negociação da mercadoria política varejista, para o
caso de São Paulo e mercadoria política atacadista no Rio de Janeiro.27 O rompimento dessas negociações
tem, portanto, impactos muito distintos no delicado “equilíbrio” político e econômico de cada cidade. E
resta agora saber se haverá ou como será a recomposição desses arranjos, face às propostas de implementação da barbárie como política de segurança pública, recentemente sancionadas pela população em
pleito eleitoral.
27

Para uma discussão sobre mercadorias politicas atacadistas e varejistas, em outro contexto de pesquisa ver (Hirata, 2015).
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Por meio pesquisa original e análise da literatura, discuto neste artigo o desenvolvimento de
um mercado transatlântico de drogas entre o Brasil e a África Ocidental, bem como suas implicações para a cadeia de valorização do tráfico e o desenvolvimento brasileiro. Depois de detalhar
os principais momentos da história dessa rota do tráfico, demonstro o surgimento de um mercado global de proteção, em redes transatlânticas, a partir de alianças entre agentes criminais
latino-americanos e grupos de elite da África Ocidental. A segunda parte do artigo foca na alta
concentração de capital criada pelas exportações de cocaína. Analisando o desenvolvimento do
comércio marítimo e a centralidade dos portos nessa economia, demonstro como esses mercados globais afetam as práticas e as estratégias dos atores do tráfico, bem como o seu uso da
violência. A última parte do artigo analisa o mercado de ‘mulas’ [transportadores individuais] do
tráfico em São Paulo, e as estratégias das redes para minimizar suas perdas contratando nigerianos de baixo custo. Finalmente, o artigo demonstra como esse mercado atraiu grupos cultistas
da Nigéria e conectou o Brasil com outros mercados ilegais.
Palavras-chave: Mercados; desenvolvimento; proteção; clientelismo; mulas de drogas; transatlântico

Introdução

O tráfico de drogas entre o Brasil e o continente africano foi pouco estudado na literatura científica.1 Uma
das razões mais óbvias dessa lacuna é a falta de dados disponíveis ao público e a impenetrabilidade dos grupos que organizam esse comércio. Outra razão provável é que etnógrafos e sociólogos que tentaram conectar
os nós entre os dois lados do atlântico receberam pouco ou nenhum acesso a portos e aeroportos. Essas
restrições físicas levaram a poucos estudos e tiveram consequências: em primeiro lugar, abriram espaço para
o desenvolvimento de um imaginário que liga diretamente imigrantes africanos ao tráfico e, portanto, provoca a criminalização dos traficantes de rua, que ocupam as posições mais visíveis e vulneráveis das redes.
Uma segunda consequência dessa lacuna tem sido a confiança nas fontes de dados institucionais, particularmente os produzidos pela UNODC relativos às dinâmicas dos mercados ilegais. Instituições internacionais
e órgãos públicos que organizam a guerra às drogas mediram a participação do tráfico no PIB de alguns
países em uma tentativa de avaliar a importância da prática para essas economias.2 A ONU também faz uma
avaliação periódica do volume de drogas que circularia entre as regiões. No entanto, essas estatísticas são
baseadas em declarações fornecidas pelos próprios Estados,3 baseadas em apreensões policiais, que tendem
a aumentar ou diminuir segundo a conjuntura. Dados relacionados às prisões podem ser um bom indicador
da intensidade desses fluxos, mas eles também refletem as políticas relativas ao tráfico e, geralmente, se
concentram em indivíduos de pouca influência e responsabilidade.
1

2

3

Este artigo usa dados coletados em entrevistas anônimas e trabalhos de campo realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Dakar, Paris,
Lagos e Cidade de Benin entre 2014 e 2018.
Por exemplo, segundo a Agência de Assuntos Internacionais Relacionados a Drogas e Execução da Lei, afiliada ao Departamento
de Estado dos Estados Unidos, a produção de maconha chega a representar 23% do PIB do Marrocos (United States Department of
State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2017).
Entrevista em Dakar, dezembro de 2016.
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Duas preocupações se sobrepuseram e levaram a um crescente interesse de instituições internacionais
no tráfico de drogas para a África. Primeiro, a preocupação com a Guiné-Bissau, chamada de “narcoestado”
(Chabal & Green 2016), embora pesquisadores não concordem com a noção, que não leva em conta o papel
desse tipo de renda na região, nem o envolvimento do Estado – fatores responsáveis pelo desenvolvimento
de situações diferentes em países reunidos sob essa denominação, como Afeganistão, Colômbia, GuinéBissau e Marrocos (Chouvy 2016). Segundo, o interesse foi impulsionado pelas narrativas, fortalecidas pela
UNODC, de um “narcoterrorismo” global na África Ocidental. Parece não haver evidências da conexão entre
o tráfico de drogas, a Al Quaeda e o ISIS (Larcher 2014; Tinti 2014), mas é provável que a instituição possa
usar essa narrativa para atrair recursos e legitimar suas ações.4
Em vez de discutir acerca dos volumes traficados, este artigo pretende focar em questões teóricas surgidas
a partir desse comércio transatlântico, bem como nos papéis do Brasil e da África na transformação dos mercados globais das drogas. Estudando o desenvolvimento do mercado da cocaína na Colômbia, Thoumi (2005)
argumenta que o principal fator para a evolução do tráfico de drogas não foi o baixo custo da produção da
coca ou a pobreza, mas sim, a corrupção e o desrespeito generalizado às leis do Estado. Autores como
Beckert e Wehinger (2013) também concluem que os mercados ilegais dependem de relações pessoais, e que
as reputações dos agentes são cruciais para garantir previsibilidade a uma mercadoria com pouca transparência de preços. Mas essas conclusões se aplicam ao caso da África? Elas subentendem que a racionalidade
econômica e as estratégias de custo-benefício do risco não são centrais às estratégias do contrabando? As
reflexões sobre os mecanismos de mercado também não descrevem “como” esses mercados globais afetam
práticas e estratégias de agentes do tráfico. Meu foco neste artigo é tentar responder a dois conjuntos de
questões:
Em primeiro lugar, as duas regiões funcionam somente como rotas de trânsito? Até que ponto a noção de
“mercado transatlântico” faz sentido? Há um mercado global de proteções para o tráfico transatlântico de
drogas? Secundariamente, e caso exista, a aparição de novos intermediários e redes põe em xeque a organização do tráfico existente? Qual é a dinâmica da relação entre empresários estabelecidos e os novatos? Quais
são os recursos, competências e habilidades que esses novatos oferecem e de quais dependem para desenvolver suas estratégias? De que forma eles se distanciam dos empresários já estabelecidos? As habilidades
necessárias para trabalhar em portos e aeroportos, recrutar mulas estrangeiras ou transferir e lavar dinheiro
do outro lado do Atlântico devem ser bem diferentes daquelas necessárias nas bocas de fumo.
Depois de apresentar brevemente a história do desenvolvimento do tráfico de drogas entre o Brasil, a
América Latina e a África, este artigo vai mostrar como surgiu o mercado transatlântico de proteções. Essas
proteções explicam o desenvolvimento de diferentes estratégias e contribuíram para a inclusão do tráfico
transatlântico de drogas na economia global. Antes um entreposto de transição, a África Ocidental passou a
ser um mercado consumidor e incluiu o Brasil no mercado global de outras drogas, como metanfetamina e
heroína. A segunda parte do artigo foca o transporte marítimo de mulas do tráfico entre o Brasil e a África
e discute o impacto dessa nova prática sobre a globalização dos mercados ilegais, além de levantar questões
acerca do impacto das atividades de exportação sobre o desenvolvimento do Brasil e da cadeia de valores das
drogas. Com foco na utilização de mulas nigerianas como mercadorias, a última parte do artigo mostra como
novas conexões entre o Brasil e a África e grandes margens de lucro criaram um mercado para o recrutamento de mulas, prática na qual empresários nigerianos começaram agindo como subcontratados e, depois,
assumiram papéis mais centrais.

A globalização do mercado e do desenvolvimento de proteções transatlânticas
Brasil e África como rotas para o mundo

A história do tráfico de drogas entre a América Latina e a África ainda precisa ser escrita. É possível estabelecer alguns marcos para demonstrar que o Brasil foi usado por redes internacionais como um entreposto
central para exportação de drogas desde o início dos anos 1990, quando foi estruturado o mercado da
cocaína em São Paulo (Telles 2014). Embora a dimensão econômica do tráfico já tenha sido discutida em
diferentes trabalhos, como os de Biondi (2010) e Feltran (2010), e seu impacto sobre o desenvolvimento de
agentes criminais tenha sido estudado em nível nacional (Misse 2010), o papel dos mercados de exportação
da cocaína no Brasil ainda não foram estudados.
Mingardi (2010) identifica a presença de mulas e traficantes nigerianos em São Paulo já em 2001. Em
1997, Peter Christophe Onwumere, um traficante nigeriano importante, foi detido depois de importar
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cocaína da Bolívia para São Paulo, onde vivia há sete anos. No entanto, relatórios e outros documentos
atestam a presença de outros agentes criminais que usavam o Brasil como base para a exportação de drogas,
como, por exemplo, um grupo sérvio com base em São Paulo que contrabandeava cocaína a partir do
Espírito Santo (Rizzo 2011a). Em 2002, a Polícia Federal identificou um grupo com base em Campinas (São
Paulo), que trazia cocaína do Peru para o país. Depois, a droga era enviada para a África do Sul e o Zimbábue.
A operação policial levou à prisão de Nelson Yester-Garrido, cidadão cubano que alegava atuar como agente
da KGB (Majova et al. 2007). Comunicações diplomáticas divulgadas pelo Wikileaks mencionam a apreensão de drogas que viajavam da Cidade do Leste (Paraguai) para Camarões em 2005 e a consequente prisão
de um nigeriano. O grande número de prisões relacionadas não foi obstáculo para a criação de muitas redes
diferentes (Embaixada dos EUA em Assunção 2005). Outras investigações também registraram a forma de
atuação do grupo siciliano Ndrangheta, que usava a África Ocidental como entreposto para a cocaína que
vinha de São Paulo em direção à Europa (Anesi e Rubino 2017). Prisões recentes confirmam que o PCC
desenvolveu conexões com a Cosa Nostra (Policia Federal, Agência de Notícias 2018). Sob essa perspectiva,
Brasil e África figuram no mapa do tráfico internacional de drogas há tempos, apesar de servirem somente
de bases de distribuição para evitar os controles e despachar grandes remessas — e obterem lucros altos
com isso.

Esforços de legitimação: a emergência de um mercado transatlântico de proteções

Em uma tentativa de evitar o controle estadunidense na região do Caribe e reequilibrar as contas após a
queda do consumo nos Estados Unidos, o cartel Norte del Vale talvez tenha sido o primeiro agente criminal
latino-americano a desenvolver uma rota própria pela África Ocidental para chegar à Europa. Para isso, fez
alianças com a elite política e as forças estatais de primeiro nível no continente.
Shaw cita o presidente da Guiné-Bissau, Lino Vieira, reempossado em julho de 2005. Alega-se que ele
convidou alguns contatos colombianos, que ele teria conhecido em Portugal através de Lansana Conté,
presidente guineense, e de Francisco Barros, intermediário de Cabo Verde conhecido como “Chico” (Shaw
2012). Outra história contada a mim por pessoas envolvidas é que os elos comerciais foram desenvolvidos
com a ajuda de cônsules e embaixadores da África Ocidental, que atuaram na sua organização para benefício
próprio.
Alguns fizeram acordos com intermediários para comprar e importar grandes quantidades de drogas para,
então, vender proteções para as redes e usar seus países como via de acesso à Europa,com o envolvimento
das forças policiais e dos exércitos locais.5 Essa interpretação condiz com outros casos envolvendo oficiais
e diplomatas da Guiné Equatorial, que compravam cocaína no Brasil e exportavam para Europa e Ásia no
início dos anos 1990 (Observatoire Géopolitique des Drogues 1994). No entanto, não fica claro se essas
eram redes paralelas de tráfico ou se os traficantes usavam ambos os canais. A questão exige maiores investigações. De qualquer forma, em 2005, quando colombianos e mexicanos foram presos na Guiné-Bissau, jornalistas investigativos relataram que eles haviam construído uma pista de pouso clandestina para pequenas
aeronaves na ilha (Champin 2010). Na Guiné Conacri, alega-se que traficantes contaram com a proteção da
guarda presidencial pelo menos até 2008 (Embaixada dos EUA em Conacri 2008). Além da suposta transformação da Guiné-Bissau em um narcoestado, traficantes também usaram diferentes rotas e desenvolveram
relações com a elite em outros países da África Ocidental.
Surgiu um mercado transatlântico de clientelismos, nos quais diferentes produtores e intermediários contavam com redes em permanente conflito umas com as outras. A capacidade de oferecer proteção passou
a ser primordial. Como afirmou um oficial alfandegário europeu, “vias e estratégias são adaptadas sempre
que os controles são intensificados”, potencialmente percorrendo qualquer trajetória possível para entregar
a carga em seu destino.6 A criação de voos regulares entre a Colômbia e a África Ocidental via Venezuela
pode ter sido consequência dessas estratégias, visto que alguns dos empresários centrais ao setor seriam
colombianos residentes na Venezuela, como Daniel Barrera Barrera (InSight Crime 2016). Isso também ficou
evidente após o incidente conhecido como “Air Cocaine”, no norte de Mali. Em novembro de 2009, um
Boeing 727 pousou no meio do deserto malês. Após algumas horas, soldados chegaram ao local e encontraram traços de cocaína no avião, que havia sido incendiado e estava vazio. O Boeing saíra da Colômbia e
fizera uma escala em Caracas. O rádio ficou desconectado durante todo o tempo que levou para cruzar o
oceano Atlântico. Acredita-se que ele carregava por volta de 10 toneladas de cocaína com destino ao mer-
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cado europeu. Tal empreitada não teria sido possível sem as conexões dos barões da droga com autoridades
do governo (Thiolay 2015).
O desenvolvimento desse mercado obscurece as distinções entre atividades legais e ilegais e contribui para
o que Bayard, Ellis e Hibou chamam de “criminalização dos Estados” (Bayart, Elis & Hibou 1997). Além disso,
também mostra como o tráfico ilegal de drogas está incorporado ao funcionamento da economia global e
como ele se relaciona com os mercados legais, sendo um produto de interações complexas. O Boeing “Air
Cocaine” era registrado na Arábia Saudita, mas foi identificado na Guiné-Bissau com outro número, obtido
com a ajuda da filial senegalesa de uma empresa espanhola. Acredita-se que a aeronave tenha percorrido
o trajeto entre a América do Sul e Mali sem qualquer intervenção das autoridades aéreas locais (Coulibaly
2016). Outro caso importante é a história da Holgam Company, liderada por Juan Carlos Sanchez (venezuelano preso na Gâmbia em 2010). Sanchez havia passado os anos anteriores na Guiné-Bissau, onde mantinha
uma empresa de pesca de fachada. Ele chegou a receber alvará de funcionamento para a empresa na Gâmbia
(African Blog 2013). Sua prisão foi coordenada pela Serious Organised Crime Agency (SOCA), do Reino Unido,
e a polícia local, e levantou questões relacionadas à proteção recebida das autoridades locais (Champin
2011). Junto com seus sócios, ele havia alugado uma ilha inteira para construir um “complexo ecoesportivo”, onde os investigadores encontraram dinheiro e armas legais. Em uma outra propriedade, a empresa
construíra um abrigo subterrâneo onde foram encontradas duas toneladas de cocaína. Mais recentemente,
os Panama Papers revelaram como um famoso traficante usava os serviços da Mossack-Fonseca para lavar
dinheiro do tráfico de cocaína entre o Peru e a Holanda (Chittum, Bernstein e Hudson 2016). Isso mostra que
essas atividades também dependiam dos serviços financeiros e jurídicos oferecidos por empresas legalizadas.

Desenvolvendo mercados de consumo e produção na África

Depois de servir como zona de transição, a África Ocidental acabou por desenvolver um mercado local de
cocaína, heroína e metanfetamina, além de ter testemunhado um aumento paralelo no consumo de medicamentos de qualidade inferior, como os variados do tramadol e da codeína (Klantschnig e Huang 2018).
Ellis escreveu que, em 1983, “um jornal nigeriano (…) denunciou a existência de um ‘pequeno mundo da
cocaína’ entre as elites de Lagos” (Ellis 2009, p. 177). Há evidências da expansão desse mercado anos depois,
e acredita-se que o número de usuários de cocaína tenha atingido três milhões na África Ocidental em 2013
— 2 milhões a mais do que em 1998 (Lasusa 2016). Em 2014, a West African Drug Commission publicou
um relatório bastante eloquente intitulado “Not Just in Transit: Drugs, the State and Society in West Africa”
(West African Commission on Drugs 2014). O desenvolvimento da demanda também pode ser explicado
pelo pagamento de intermediários, além de consumidores turistas e expatriados. Durante visitas a hotéis e
casas noturnas em diferentes cidades na Nigéria, nos Camarões e em Senegal entre 2013 e 2017, encontrei
uma disponibilidade regular de cocaína e drogas sintéticas.
Outra consequência do desenvolvimento desse mercado foi o surgimento de espaços de consumo de crack
em grandes cidades africanas, como Abidjan e Joanesburgo (Ghalia Kadiri 2017). Os dados a respeito do uso
de cocaína não são confiáveis, mas, segundo o UNODC, ela havia sido consumida por 2,9% dos jovens de
Gana (13–25 anos) ao longo do ano anterior. Em uma recente exploração etnográfica do mercado de heroína
em Kisumu (Quênia), pesquisadores ficaram surpresos ao registrar o desenvolvimento de um mercado da
cocaína, consumida por 76% das pessoas que foram entrevistadas devido ao seu uso de heroína. Usuários se
revezavam para comprar a droga, considerada forte e cara, em Mombaça (Syvertsen et al. 2016). Em relação
à produção, laboratórios de metanfetamina geridos por colombianos foram desmantelados em Lagos em
2013. Outro foi desmanchado no estado de Delta, em 2016: ele era administrado por mexicanos afiliados ao
cartel de Sinaloa e produzia três toneladas de metanfetamina por ciclo (Sahara Reporters 2016).
Estudos ainda são necessários para determinar até que ponto a combinação do boom na produção de
cocaína na Colômbia com o aumento da circulação transatlântica pode vir a reduzir o preço das drogas e
das redes de proteções na África Ocidental. É possível que ocorra um alinhamento dos preços praticados na
África e na América Latina, tornando as drogas e seus derivados (como o crack) mais acessíveis no continente
africano? Ademais, derivados de metanfetamina e heroína provenientes do México e da Ásia podem também
vir a substituir a cocaína e ameaçar seu domínio.

Impacto da globalização dos mercados sobre o comércio da cocaína

O Brasil é hoje considerado a principal rota de transporte de cocaína para a Europa, a África e a Ásia: de
acordo com o questionário da UNODC aos estados, publicado em 2018, o país foi o segundo mais mencionado como fonte da cocaína apreendida na Europa (16% das menções), logo atrás da Colômbia (20% das
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menções). Além disso, é o único país mencionado nas apreensões da droga no continente africano, e o mais
mencionado nas apreensões no Oriente Médio e na Ásia. Essas dinâmicas podem influenciar o mercado
interno brasileiro, além de influenciar a economia local. Em relação ao tráfico da cocaína, mais estudos são
necessários para investigar como o desenvolvimento de novas cadeias de valores afeta todas as atividades
relacionadas no país, principalmente em relação a transporte, transferência de cargas provenientes de outros países, armazenamento, varejo, lavagem de dinheiro, entre outros. Qual é o efeito sobre o mercado de
trabalho informal dos jovens pobres? Há impacto sobre as relações entre organizações criminosas e o ambiente sociopolítico em que se inserem? Passo agora a levantar algumas questões relacionadas às pesquisas
sobre mulas nigerianas e a circulação marítima, responsáveis por grande parte das exportações do Brasil
para a África.

Questões relacionadas ao impacto do aumento do comércio marítimo sobre os
mercados e o desenvolvimento locais

A maior parte da circulação de drogas acontece via comércio marítimo, incluindo navios de carga. A cocaína
é escondida entre mercadorias legais ou em contêineres piratas (prática conhecida como “rip off”). Outra
tática é descarregar a droga antes da chegada do contêiner ao porto final. Uma primeira implicação para o
desenvolvimento brasileiro é que esse processo de exportação produz um acúmulo rápido de capital.
Como apontado na primeira parte do artigo, não há novidades nesse processo de circulação da cocaína,
embora o aumento na apreensão de drogas confirme o envolvimento direto de grandes traficantes brasileiros. Em 2014, por exemplo, 874 quilos de cocaína com destino ao Congo foram apreendidos em Puerto
Félix (Paraguai). A carga pertencia a Jorge Rafaat Toumani, assassinado em 2016 pelo Primeiro Comando da
Capital (PCC) (ABC Color 2014). Esse comércio só pode se desenvolver a partir do acesso a grandes portos. No
sul do Brasil, onde acredita-se que a maior parte da cocaína seja proveniente do Peru e da Bolívia, os portos
de Santos, Paranaguá, Itajaí e Rio Grande têm papel central na exportação da droga e são controlados pelo
PCC e empresários ligados à facção.7
Em sua famosa obra Narconomics, Wainwright (2016) afirma que os mercados de droga locais são muito
menos lucrativos do que os de exportação. Essa ideia é consonante com as de Buxton (2006), Bergman
(2010, p. 30) e Fabre (2002): embora analisem casos, produtos e períodos diferentes, os três autores concluem que os maiores benefícios não são reservados aos produtores e laboratórios que fabricam as drogas,
mas sim ao grande exportador responsável por fazer a mercadoria chegar ao atacadista na zona de consumo
(entre 10x e 15x). Suas margens também são muito mais altas do que as do comércio varejista (cerca de 2x).
Como consequência, a evolução das redes de tráfico no Brasil depende dessa receita e da capacidade dos
agentes de garantir seus acessos. A cadeia de valores poderia explicar por que, em algumas circunstâncias,
podem ocorrer ondas de violência, como aconteceu na fronteira de Cidade Juárez (México), que dá acesso
ao território americano (Wainwright 2016, pp. 52–53). Embora acredite-se que o PCC tenha contribuído
para a redução da violência urbana em São Paulo (Ferreira, Lima & Bresa, 2009) e receba os créditos pela
pacificação de parte do código das ruas da cidade (Feltran 2010), a competição pela renda proveniente
dos mercados de drogas talvez possa explicar a dimensão simbólica e espacial da violência entre facções
desde janeiro de 2017. O Primeiro Comando da Capital, Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV)
competem pelo controle dos principais portos e entrepostos de distribuição do país — o porto de Fortaleza,
por exemplo, de onde saem veleiros8 e navios cargueiros carregados de cocaína com destino a Cabo Verde
e Europa. Globalmente, explicou-se que os massacres em Manaus foram consequência da competição pelo
controle da “rota do Solimões”, mas também se aventou a hipótese de terem acontecido graças à necessidade
de assegurar o acesso ao porto da cidade.
Na África Ocidental, acredita-se que o desenvolvimento da competição por proteções e controle da cadeia
de valores tenha sido a causa de vários conflitos violentos na região. O conflito no norte do Mali, a competição entre grupos tribais e a rebelião tuaregue em Azawad (que levou à revolta separatista contra o governo de Bamako) podem ser citados como exemplos. Ellis e Shaw sugerem que a principal causa do conflito
foram rivalidades econômicas pelo controle das remessas de cocaína em direção ao norte e de mercadorias
subsidiadas em direção ao sul, provenientes da Argélia (Ellis Shaw 2015). Na Guiné-Bissau, a rivalidade e a
competição estariam concentradas nas forças militares (mais precisamente na Marinha), na polícia e em
diferentes redes políticas, o que contribuiria para a instabilidade do país (Shaw 2015). A necessidade de
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estabilidade e de proteção constantes para garantir a circulação das mercadorias tende a favorecer agentes
com acesso a esses privilégios. No entanto, outros subcontratados e intermediários podem surgir a partir
do desenvolvimento de novos mercados e canais de circulação. Eles podem transformar a cadeia de valores
e contar com o desenvolvimento de mercados de proteção para criar seus próprios negócios. Moçambique
parece ser um bom exemplo da ruptura desses monopólios. Ali, pesquisas empíricas recentes mostraram
que as pelo menos 40 toneladas de heroína que passam anualmente pelo país, provenientes do Afeganistão
e do Paquistão, não são mais controladas pelos oficiais da Frelimo e pelas famílias que estão no poder desde
a guerra civil (Hanlon 2018) — elas agora circulam por diferentes redes e canais, com proteções concorrentes.
A respeito do impacto sobre o desenvolvimento, Bergman (2010) concluiu que, no México, o fluxo de
moedas estrangeiras teve impacto direto sobre a economia legal e a competitividade entre empresas locais.
No caso do desenvolvimento do mercado de exportações no Peru, os empregos relacionados ao cultivo da
coca chegaram a representar 15% da força de trabalho do país (Buxton 2006, p. 106). No Brasil, Christian
Geffray mostrou que o desenvolvimento do comércio de precursores químicos da cocaína entre a Bolívia e
o estado de Rondônia abriu caminho para o aumento na circulação da droga no estado na década de 1990.
Empresários do crime e da política lavavam o dinheiro por meio da agricultura de café local, criando um
incentivo para a produção do grão abaixo do preço praticado no mercado nacional e levando à criação, pelo
Banco Central, do termo “milagre de Rondônia” (Geffray 2009). É provável que o aumento nas exportações
da cocaína esteja produzindo efeitos similares.

Perfis de risco no mercado de mulas do tráfico

O protagonismo da Nigéria na economia das mulas do tráfico não chega a ser uma novidade. Na década de
1950, autoridades nos Estados Unidos identificaram as redes de tráfico de heroína organizadas entre Lagos,
Abidijan e Beirute. Já na década de 1960, nigerianos e ganeses exportavam maconha para a Europa e o tráfico de heroína ganhou grande impulso, algumas vezes com a ajuda da CIA (McCoy 1991). Contrabandistas
nigerianos e ganeses passaram a trabalhar com cocaína na década de 1980 (Ellis 2009 p. 172). Como lembra
Ellis,
desde seu surgimento, a rota de comércio pela África Ocidental para esses destinos parecia estar
em grande parte nas mãos de grupos do sul da Nigéria. Portanto, é interessante notar que, na
década de 1980, a Arábia Saudita já se destacava entre os países com o maior número de nigerianos
detidos por crimes relacionados ao tráfico, atrás somente dos Estados Unidos e do Reino Unido. É
mais provável encontrar pessoas do norte da Nigéria envolvidas com o transporte de drogas ilegais
(inclusive sob o hajj) no Oriente Médio do que no comércio do Atlântico Norte, dadas as conexões
históricas entre essa região nigeriana e o mundo islâmico (Ellis 2009, p. 175).
Ellis também chama atenção para o fato de que os contrabandistas nigerianos, inclusive oficiais da Marinha
baseados na Índia, recebem o crédito pela técnica de embalar a cocaína proveniente da América do Sul e a
heroína proveniente da Ásia em camisinhas antes de serem engolidas pelas mulas. Entretanto, o regime de
Babangida (1985–1993) ainda é visto como principal momento de impulso do tráfico no país, e houve um
grande aumento no número de nigerianos detidos em outros países nessa mesma época (Ellis 2009).
O número de africanos vivendo no Brasil subiu de mil no ano 2000 para 30.000 em 2012 (Vilarinho
2014). O país recebeu menos de mil indivíduos em busca de asilo em 2010, mas o número de refugiados
provenientes do Haiti, da Angola, da República Democrática do Congo e da Nigéria atingiu 28.670 em 2015
(Noel 2018). Eu soube da presença de nigerianos em São Paulo nesse mesmo ano, quando me foi dito por
ativistas sociais e um oficial municipal responsáveis pelo auxílio aos imigrantes africanos que essas pessoas
estavam fugindo da rebelião do Boko Haram.9 Após algumas entrevistas, ficou claro que a maioria dos nigerianos que conheci fazia parte do grupo igbo, que habita a região do sul da Nigéria.10 A maioria das pessoas
com quem conversei acreditava que nigerianos eram traficantes e expressaram racismo ou preconceitos
similares àquele direcionado a indivíduos negros no Brasil. Os programas brasileiros da TV aberta também
podem ter contribuído com a fama de “traficantes internacionais” desses imigrantes, construída em matérias
sensacionalistas.11 Sob essa perspectiva, mulas do tráfico incorporam as características de imigrantes negros
9
10

11

Entrevista realizada em São Paulo, maio de 2015.
Embora realmente haja uma minoria igbo habitando o nordeste da Nigéria, a insurgência do Boko Haram fica mais de mil quilômetros ao norte da “Igbolândia”.
Ver, por exemplo, https://www.youtube.com/watch?v=BiBBXYcpB_Y.
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criminosos que vêm ao país para contrabandear drogas e se tornam as figuras mais visíveis desse comércio
transatlântico.
Os parentes de mulas com quem conversei compartilham da mesma trajetória; no entanto, contam uma
história diferente. A maior parte dos nigerianos e senegaleses pagaram milhares de dólares para conseguir se
estabelecer no Brasil depois de cruzar ilegalmente a fronteira do Equador, onde chegam sem o visto. Outros
solicitaram um visto temporário antes de viajarem. Ao se ver em São Paulo, a maioria esperava conseguir trabalho, especialmente tendo em vista a Copa do Mundo de futebol de 2014. Acabaram trabalhando com contratos diários ou semanais para grandes construtoras12 ou ajudando outras pessoas da mesma nacionalidade
em seus pequenos negócios. Alguns se acomodavam e socializavam em igrejas evangélicas frequentadas por
outros nigerianos. Outros pagavam entre R$ 600 e R$ 800 mensais em contratos informais de aluguel de
camas em dormitórios, quantia muito alta para seus salários.
Os lucros individuais das mulas são muito baixos em comparação ao risco que assumem. Entrevistas realizadas em São Paulo sugerem que a maioria das mulas recrutadas por nigerianos é formada por conterrâneos, mas também por brasileiros, sul-africanos, congoleses e senegaleses,13 todos considerados mulas “de
baixo custo”. Algumas dessas pessoas desejam voltar aos seus países de origem depois da experiência no
Brasil. Apesar de ter consciência do que estão fazendo, a maioria desconhece os riscos de prisão e morte
(relacionada à implosão das cápsulas de droga dentro do organismo), e a existência da pena de morte em
alguns países da Ásia e do Oriente Médio (Phipps 2015). Em vez de criminalizadas, essas pessoas deveriam
ser consideradas vítimas de uma forma de tráfico humano. Elas devem trazer bagagens de terceiros ou
esconder a mercadoria na própria bagagem. Como pagamento, recebem a viagem de retorno ao seu país,
mais US$ 1.000,00. O “modelo de negócios” por trás dessa atividade demanda a contratação de muitos indivíduos devido ao alto risco de serem descobertos.
A atividade cresceu muito nos últimos anos e o volume de drogas transportado por mulas passou a ser
significativo. Durante o controle de passageiros com destino a Luanda, em 2013, a Polícia Federal brasileira
identificou 20 pessoas transportando cocaína — a maioria, nigerianos vindos do Brasil.14 Oficiais africanos
relataram que o UNODC forçou companhias aéreas a descontinuar voos entre São Paulo e a África Ocidental
devido ao grande número de mulas do tráfico presentes neles.15 Juízes franceses em Cayenne (Guiana
Francesa) também sugerem que ao menos 10 mulas cheguem à capital do país diariamente e suspeitam que
o mesmo aconteça em voos entre Fortaleza e a Europa.16 No entanto, as mulas nigerianas provavelmente
representam apenas uma pequena parte da prática, a mais visível e, provavelmente, mais procurada pela
polícia e por autoridades estrangeiras que atuam nos aeroportos brasileiros. Em 2010, por exemplo, 362 pessoas foram presas por tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos: dentre elas, 53 brasileiros, 53 nigerianos
e 46 angolanos (Rizzo 2011b). Dados da polícia no aeroporto de Lagos referentes ao ano de 2015 mostram
que, durante os primeiros seis meses do ano, 75 pessoas foram presas enquanto saíam ou chegavam ao aeroporto. Das 75, 15 apresentavam documentos com endereço em São Paulo, a maioria no centro da cidade ou
na Zona Leste (Itaquera, Guaianases). Todos eram nigerianos, grande parte nascidos nos estados do sul do
país.17 Poucas são as investigações realizadas antes das apreensões, e os dados refletem o foco policial sobre
determinados perfis, especialmente relacionados a mulas individuais. Um número muito reduzido de pessoas é identificado como parte de uma rede mais ampla.
Existem ainda mulas “de elite”, mais caras. Por exemplo, a sobrinha de Odumegwu Ojukwu, ex-presidente
da “Biafra independente”, foi detida em 2015 por um oficial da NDLEA (Agência Nacional de Combate às
Drogas) quando chegava de São Paulo em um voo com escala em Dubai carregando 2,4 kg de cocaína (Eteghe
2016). Outro caso foi o de Okolo Emenike Kingsley, empresário que trazia 9,15 kg de cocaína nos sapatos
que carregava na mala. Segundo policiais entrevistados, essas mulas possuem um perfil de “mais baixo risco”
e fazem parte de estratégias de diversificação. Elas conseguem carregar mais drogas a riscos mais baixos e
recebem muito mais por isso: entre US$ 5.000,00 e US$ 8.000,00.18 Outros perfis identificados foram os de
estrangeiros, pessoas com passaporte diplomático e viajantes frequentes.19 Essa estratégia confirma que,

12
13
14
15
16
17
18
19

Entrevistas com senegaleses e nigerianos que se instalaram em São Paulo entre 2013 e 2016.
Entrevista com policiais realizada em julho de 2018.
Entrevista com agente alfandegário em São Paulo realizada em 2016.
Entrevistas em Dakar, dezembro de 2016.
Entrevistas com agentes franceses realizadas em 2015 e 2018.
Abia, Akwa Ibom, Anambra, Delta, Enugu, Ebonyi, Imo.
Entrevistas realizadas em Lagos em 2016 e 2017.
Entrevista com agente alfandegário em Lagos realizada em 2016.
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dependendo do nível de risco, recrutadores contam com diferentes redes e recursos, indicativo da segmentação do mercado de mulas.

Mulas do tráfico: mercadorias atraentes, novos intermediários e redes do crime
na Nigéria

O caso das mulas nigerianas no Brasil mostra como o desenvolvimento de mercados de exportação criou
uma nova mercadoria (a mula) e oportunidades para novos empresários do crime. O recrutamento de mulas
se tornou um negócio que abrange diferentes perfis de risco e agentes criminais, cada vez mais interessados
na exploração dos perfis mais baratos e vulneráveis. Os empresários do crime nigerianos passaram a ocupar
um papel de maior proeminência e parecem ter ampliado sua participação no mercado, figurando agora
como importantes subcontratados para empresários brasileiros e envolvidos com o PCC.
Nos últimos anos, agentes criminais nigerianos se estabeleceram no Brasil, especialmente em São Paulo.
Acredita-se que alguns dos organizadores nigerianos do tráfico circulem extensivamente entre a Ásia, a
Nigéria, o Brasil e a Venezuela. Eles recrutam pessoas no centro da cidade e nas igrejas, importantes centros para as comunidades imigrantes.20 Um chefe nigeriano construiu sua reputação operando entre São
Paulo e Lagos: acredita-se que ele pague aproximadamente € 6.000,00 pelo quilo da cocaína em São Paulo
(cloridato, 90% de pureza)21 para revender por € 14.000,00–18.000,00 na costa da África Ocidental.22 Não
é possível determinar se a diferença de preço pode ser explicada pela disponibilidade ou pelos custos mais
baixos de operação, mas, se esses números forem confiáveis, o chefe lucraria € 8.000,00 por cada quilo
transportado por mulas, que custaram a ele US$ 1.500,00 cada. Ou seja: a detenção e morte de algumas
mulas é vastamente compensada pelo lucro proporcionado pelas que chegam com sucesso aos seus destinos. Mesmo que o sucesso das empreitadas seja baixo, os riscos econômicos para os empresários envolvidos
são muito limitados.
Esse potencial de lucro atraiu pelo menos uma organização criminosa: o grupo cultista nigeriano Neo
Black Movement (NBM), também conhecido como Black Axe Movement (ou Aiye). Os grupos cultistas nigerianos, algumas vezes chamados de irmandades, surgiram como associações seletivas de estudantes universitários baseadas no modelo Oxbridge. A primeira irmandade foi criada na Universidade de Ibadan,
em 1952, inicialmente com o objetivo de promover a identidade iorubá, e muitas seguiram a essa nos
anos seguintes. Inicialmente manipuladas por juntas militares para combater organizações de esquerda
e pró-democráticas nos campus das universidades, gradativamente passaram a se envolver em incêndios,
taxação de mercados e tráfico de pessoas e drogas.23 O NBM foi criado em 1978 na Universidade da Cidade
do Benin (capital do estado de Edo), em reação à criação da irmandade Pyrate. Ela atua em Lagos e na
Cidade de Benin. Testemunhos e documentos internos do NBM confirmam que, nos últimos anos, o grupo
abriu pelo menos um “templo” em São Paulo e outro na Venezuela. Embora os membros não precisem
estar próximos do templo, sua criação em São Paulo indica a existência de uma comunidade mais ampla e
forte organização dos membros afiliados. Cada “templo” é responsável por uma zona, administrada por um
“chefe regional” (chamado de “sacerdote-chefe”), que por sua vez é monitorado por diferentes órgãos, como
o “conselho regional de anciãos” e o “conselho executivo regional”.24 Por ser responsável pela coleta das
contribuições de todos os membros, o sacerdote-chefe também fica encarregado da organização das atividades do culto e do ajuda aos associados em necessidade. Ele conta ainda com o apoio de um tesoureiro
e de um chefe de segurança, entre outros. A organização gerencia e mobiliza a rede mundial, além de
trabalhar com empresários locais no Brasil e na Nigéria para administrar a logística das mulas e fechar
grandes negócios.
Embora seu envolvimento com o tráfico precise ser mais estudado, acredita-se que os cultistas tenham
estabelecido parcerias com agentes locais e que, desde então, passaram a atuar de forma mais ativa na globalização do mercado das drogas brasileiro. Em 2016, por exemplo, correram rumores de que nigerianos e
tanzanianos tentaram introduzir a heroína na “Cracolândia” (Toledo 2016). A dinâmica também se destaca
na análise das partidas e chegadas de mulas presas em Lagos ao longo de 2015: havia nigerianos com
destino a Istambul, Dubai, Joanesburgo, Adis Abeba, Nairóbi e Beijing. Outras mulas detidas no mesmo

20
21

22
23
24

Entrevistas op cit.
Preços informados por duas fontes diferentes em 2018; preços coletados em São Paulo entre 2015 e 2017 eram de 4.000 e 5.000
euros por quilo.
Preços coletados no Senegal e na Nigéria entre dezembro de 2016 e junho de 2018.
Entrevistas com alunos e membros na Cidade de Benin realizadas em dezembro de 2017.
Entrevistas com um pesquisador da Cidade de Benin realizada em dezembro de 2017.
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período haviam partido desses mesmos aeroportos. Elas transportavam cocaína, mas também heroína,
metanfetamina, efedrina e maconha. Nesse cenário, o desenvolvimento de conexões e o uso da Nigéria, de
Casablanca e de Dubai como polos de distribuição permitem que o Brasil seja gradativamente integrado
ao grande mercado global de drogas. Na Itália, o NBM começou com atividades menos lucrativas, como
o comércio de drogas nas ruas e o recrutamento de mulas, até se tornar parceiro do grupo mafioso Cosa
Nostra em 2011 (Tondo 2016).25 Hoje, ele é responsável por redes de drogas e tráfico para exploração sexual
de mulheres provenientes do estado de Edo. Julgamentos recentes na França revelaram a atuação de outro
grupo cultista, o Supreme Eiye (ou Air Lords), criado em 1963 e que está atualmente envolvido com tráfico
humano e de drogas entre os dois continentes. Sua presença também foi viabilizada por acordos com grupos criminosos italianos.

Conclusão

Embora os imigrantes africanos enfrentem o mesmo processo de criminalização que os negros brasileiros,
o desenvolvimento de mercados transatlânticos de drogas entre Brasil e África conta com proteções de alto
nível dentro dos estados e na emergência de um mercado de proteções no qual concorrem exércitos, forças
policiais e governos africanos. A internacionalização do mercado e a intensificação do comércio de cocaína
que atravessa o Brasil ainda não foram estudados; no entanto, há evidências de que, graças à intensa concentração de capital e a competição gerada pelas exportações em atacado, o mercado global e as dinâmicas
internacionais estão influenciando fortemente o mercado interno brasileiro e os traficantes locais. Como
visto no caso das mulas nigerianas (algumas das quais são, na verdade, imigrantes vulneráveis), há evidências
de novas atividades relacionadas ao tráfico, que oferecem oportunidades para novos agentes. As redes nigerianas também conectam o Brasil com novos mercados ilícitos, protagonizados por empresários individuais
nigerianos e por novos agentes, como o NBM.
São três as questões levantadas pelo desenvolvimento de um lucrativo mercado de exportação no Brasil.
A primeira diz respeito ao impacto da competição por pontos de exportação sobre o uso da violência e até
que ponto ela explica os fatores sociais e espaciais dessa violência. A segunda é como essa globalização
afeta a cadeia de valor nos mercados locais. Esses dois mercados se interpõem? Eles levam a uma menor disponibilidade local? As margens de lucros oferecidas pelo mercado exportador podem ser responsáveis pela
redução do preço dos derivados de cocaína no mercado brasileiro? Finalmente, em diálogo com a literatura
existente sobre outros casos, precisamos questionar como o desenvolvimento de novas cadeias de valores
afeta todas as atividades relacionadas (transporte, transferências provenientes de outros países, armazenamento, mistura, venda, lavagem de dinheiro) e como as variações do mercado global afetam essas economias
políticas. Elas poderiam afetar as relações entre esses agentes e as instituições locais? Por exemplo, nas
áreas rurais atravessadas por grandes cargas, houve uma marginalização das atividades tradicionais (como
agricultura e criação de gado)? Qual é o impacto do tráfico no mercado de trabalho nesses locais? Podemos
sugerir a hipóteses de que ele se torna menos atrativo para os jovens? Qual é o impacto desse mercado sobre
a juventude desempregada nessas áreas? Ele acaba por prejudicar atividades legalizadas?
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As economias ilícitas no Brasil são um problema público de primeira relevância e uma oportunidade
de mobilidade social para milhões. A literatura a respeito carece de precisão empírica e de chaves
menos normativas de interpretação. Este artigo apresenta duas trajetórias, amparadas em pesquisas de campo realizadas entre 2005 e 2018: i) a de um jovem trabalhador de mercados ilegais
das periferias de São Paulo; ii) a de uma Toyota Hilux roubada por ele. A abordagem, centrada
numa teoria da ação cotidiana, toma como objeto a fronteira legal-ilegal e seus efeitos sociais
pragmáticos. Argumenta-se que a ausência de regulação pública das economias ilícitas, nas últimas décadas, impede contrapartidas sociais aos seus operadores e ativa socialmente um ciclo
vicioso de violência e reprodução de desigualdades, bem como o populismo penal na cena pública.
Palavras-chave: economias ilícitas; violência; desigualdades; São Paulo: Brasil

Apresentação
“even the empirical in its perfected state might no more replace philosophy as an interpretation, a
colouring and an individually selective emphasis of what is real.”
(Georg Simmel – Philosophy of Money)
Este artigo está dividido em três partes. Na primeira, estudo a fronteira entre as economias ilícitas e o mundo
legal, a partir da trajetória típica de um jovem traficante de drogas e ladrão de motos das periferias de São
Paulo, Samuel.1 Demonstra-se nessa fronteira a permeabilidade econômica e, ao mesmo tempo, a demarcação moral, racial e social da ilegalidade no Brasil. Na segunda parte, sigo a trajetória de uma Toyota Hilux
roubada, para traçar um mapa da economia ilícita de veículos no país, que ativa nichos formais, informais e
criminais da economia. Demonstra-se a desigualdade inscrita nesses universos. Na última parte, argumento
que a ausência de regulação pública das economias ilícitas reproduz socialmente violência e desigualdades,
e politicamente o populismo penal.
Antes de tudo isso, entretanto, apresento as inspirações teóricas e metodológicas deste artigo, bem como
nossos argumentos frente à literatura. Os estudos sobre os mercados ilegais são extensos, e espalhados por
diferentes áreas de saber – economia, finanças, sociologia, criminologia, direito, segurança e estudos policiais. A bibliografia não apenas diverge sobre temas e conceitos, mas sobretudo sobre os pressupostos de
compreensão – epistemologia. A grande maioria dos trabalhos decide, então, fixar a perspectiva analítica
no Estado, na lei e na ordem, e há décadas a abordagem estritamente econômica prospera (Becker, 1968;
Masciandaro, 2000).2 Em muitos casos a leitura é pela ausência; a falta de lei e ordem em “estados fracos”
favoreceria a instalação de mercados ilegais, e violentos (Williams, 2009). Tomando outras perspectivas,
mais indutivas, passa a ser consenso que as fronteiras entre a economia legal e ilegal são porosas (Telles &
1
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Cabanes, 2011; Hartnett & Dawdy, 2013), que sua distinção é mais moral que empírica (Misse, 2009) e que
as relações entre violência e mercados ilegais não são naturais (Andreas & Wallman, 2009; Naylor, 2009).
Na literatura mais recente, surgem esforços comparativos de envergadura, baseados em regularidades e distinções próprias a uma grande diversidade de mercados ilegais ao redor do globo (Beckert & Dewey, 2017).3
No Brasil, país com economias ilegais tão pujantes e violentas a partir dos anos 1980, o debate foi intenso
nas últimas décadas. Se as teorias da desorganização social e das janelas quebradas também prosperaram
nos trópicos e influenciaram decisivamente as políticas punitivas, uma corrente específica de estudos da
violência procurou analisar as relações entre economias ilegais, violência e política de modo situacional. O
contexto brasileiro e a inferência indutiva foram privilegiados nesses esforços interpretativos (Zaluar, 1985;
Machado da Silva, 1991; Rabossi, 2011; Misse, 2018; Hirata, 2018).
Michel Misse, em especial, depois de décadas de pesquisa empírica e documental no Rio de Janeiro, sintetizou uma grade conceitual extremamente útil também para outros contextos. Debruçando-se sobre a
genealogia das economias da maconha, cocaína e apostas (jogo do bicho), e aos seus efeitos políticos e
criminais, o autor demonstra que nenhuma economia opera sem proteção, e que é na esfera da proteção
que a ilegalidade se converte em “mercadoria política” (Misse, 2002). Importa notar que a unidade analítica
deixa de ser o ilícito em si, ou o econômico em si, e passa a estar no foco a relação entre os agentes ilegais e
os agentes da ordem na administração das economias ilegais. É esse o jogo relevante (Whyte, 1943), que conforma os limites da acumulação de cada agente, também a partir das suas capacidades de recurso à violência
(Misse, 2006, 2018). O mercado de extorsões e subornos, recorrente em torno às economias ilegais em muitas
situações globais, é então tão relevante quanto o primeiro. Em suma, onde há uma economia ilegal, há um
jogo político-administrativo a ser decifrado.
Uma nova geração de etnógrafos, mesmo seguindo os passos da geração anterior, demorou para perceber
a centralidade dos temas econômicos.4 Estivemos, na última década, imersos nas tentativas de compreender
a operação política das facções brasileiras e, sobretudo, do Primeiro Comando da Capital, o PCC, principal
grupo criminal do Brasil (Arias, 2010, 2016; Biondi, 2016; Willys, 2017; Feltran, 2019). A ênfase dessas etnografias recaiu sobre a dimensão político-moral dessas organizações criminais, seus modos de fomentar a
produção de ordem e justiça extra-legal nas cadeias e unidades de internação, e sobre a atuação do PCC
na redução de mais de 70% dos homicídios nas favelas de São Paulo durante os anos 2000.5 Nos últimos
anos, entretanto, o dinheiro passou a ser mais e mais referido em pesquisa de campo, na medida em que
membros do próprio PCC passavam a regular mercados ilegais no atacado, em fronteiras, portos e aeroportos. Diferentes trabalhos têm chamado a atenção para a transnacionalização das facções brasileiras, e para
o fato de elas variarem suas formas de ação (Hirata & Grillo, 2019, neste volume), no caso do PCC de modo
tal a unificar os padrões de conduta criminal de traficantes de drogas e armas, assaltantes de banco, ladrões
de veículos, contrabandistas ou qualquer outro mercado legal ou ilegal atuem juntos. Se os negócios são
separados, seus operadores se consideram iguais dentro da irmandade criminal e se fortalecem nacional e
internacionalmente, instrumentalizando as políticas de segurança.
Este artigo se filia a essa vertente de estudos, que teoricamente não se desenvolveu sem diálogo estreito
com a sociologia clássica da ação (Georg Simmel e Max Weber) e com as contribuições da virada empírica
do pragmatismo francês (p. ex. Laurent Thevenot, 2006; Daniel Cefaï, 2010). Evidentemente, as etnografias
de Chicago (Anderson, 1923; Whyte, 1943; Mitchell, 1956; Gluckman, 1958; Goffman, 2006) inspiraram as
tentativas de indução analítica a partir de situações (Goffman, 1952, 1967; Joseph, 1998; Blokland, 2008;
Agier, 2009, 2011; Cefaï, ed. 2010; Cefaï & Gardella 2011.). Em suma, trata-se de, descritas as experiências
de campo, procurar pelo conjunto de pressupostos – forma e conteúdo – que, no curso da ação descrita
etnograficamente, a dotam de sentido. No confronto entre esses pressupostos teóricos que são coletivos,
socializados, e os do pesquisador, por vezes idênticos e em outras radicalmente distintos, encontra-se o
caminho para deixar o plano da ação individual e subir em abstração, produzindo inferências comparativas
passo a passo.
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Método

Há duas pesquisas empíricas na base desse artigo. A primeira é uma etnografia, realizada individualmente,
em períodos intensivos e espaçados, que desde 1997 coloquei em marcha nas periferias de São Paulo. Nesse
trabalho, basicamente reconstruo trajetórias de indivíduos, famílias e instituições das periferias das cidades
de São Paulo (Feltran, 2010b, 2011, 2019). Notas de campo sistemáticas, fragmentadas e entrevistas sequenciais, mas também muitas conversas informais depois relatadas em diários, compõem o material analisado.
Desde 2005 essa pesquisa, que já foi a base de meu doutorado e pós-doutorado, se faz em um único bairro
da zona leste de São Paulo (Feltran, 2011; 2013). É em torno dessa experiência individual que se organiza a
primeira narrativa do artigo, que reconstrói a trajetória da Samuel como um caso típico de operador baixo
de economias ilegais, analisando os efeitos de seu trabalho na fronteira do legal-ilegal.
A segunda fonte do material aqui apresentado é uma pesquisa coletiva, multimétodos e com ênfase
etnográfica, coordenada por mim e que conta com outros sete pesquisadores.6 Nosso método é seguir, etnograficamente, carros roubados em seus percursos sociais, na linha já tradicional de etnografias de objetos
(Knowles, 2011), e utilizamos vasto material jornalístico, secundário e documental. Das trajetórias, esboça-se
o mapa da economia de veículos roubados em São Paulo. A segunda parte do artigo, que conta a trajetória
de uma Toyota Hilux roubada, dimensiona e demonstra como funciona essa economia, a um só tempo legal
e ilegal, local e transnacional.

A fronteira legal-ilegal

Samuel nasceu e cresceu em uma favela de São Paulo.7 Em uma terça-feira de abril de 2015, aos 15 anos de
idade, esse menino negro ganhou R$ 300 trabalhando como vendedor numa esquina movimentada da zona
leste da cidade. Saindo do seu turno de 12 horas, à meia noite, Samuel foi direto para casa. Encontrou sua
mãe, Ivonete, chorando porque ele estava virando traficante. No dia seguinte, Samuel acordou e foi direto
ao shopping center mais próximo, inaugurado nos anos 2000 no bojo da política econômica de expansão
do consumo popular, durante os governos Lula e Dilma [2003–2016], que em 2015 passava por crise importante: o endividamento dos mais pobres já chegava a níveis muito altos.
Essa política de crescimento econômico, chamada pelos economistas de bottom up, deu continuidade às
reformas de Estado e privatizações de estatais dos anos 1990, sob os governos Fernando Henrique Cardoso,
e antecedeu o liberalismo ainda mais radical dos governos Temer e Bolsonaro. Samuel não tinha dívidas,
pagava à vista e em dinheiro.
No shopping, Samuel gastou a diária que recebeu, 1/3 do salário mínimo mensal de sua avó, que também
vive com eles, em um par de óculos escuros da Oakley, pagos em dinheiro, à vista. Era uma promoção, só R$
275; esses óculos costumam custar R$ 450 ou mais. Com o troco, ainda deu para um sanduíche no Subway
e um sorvete no McDonald’s. O que na véspera era dinheiro sujo, obtido no tráfico ilegal de drogas, no dia
seguinte se tornava apenas dinheiro, recolhendo impostos e estimulando as marcas globais que Samuel
admira: Oakley, Subway, McDonald’s, como tantas outras. As companhias agradecem, os governos também.
O consumo é a principal forma pela qual dinheiro sujo vira dinheiro limpo, sobretudo no tráfico de drogas.
As comissões dos vendedores de drogas, em São Paulo, variam de 25 a 50% do valor vendido. Os vendedores
do varejo de maconha, cocaína e crack são quase sempre adolescentes, instados ao consumo orgiástico.
Não poupam o dinheiro que recebem, inserindo-o, portanto, diretamente nas economias oficiais. Seguros
e leilões são outras formas legalizadas de conectar essas economias, fortalecendo-as mutuamente, como
veremos. Há ainda uma miríade de formas, sempre novas, de lavar dinheiro. Este artigo aborda essa e outras
modalidades de interação entre economias legais e ilegais.
Aos olhos da sociologia e antropologia econômicas, nesse exato momento o dinheiro de Samuel passava por uma transformação qualitativa (Zelizer, 2011; Neiburg, 2007; Guyer, 1995, 2004). Essa transformação qualitativa do dinheiro, de sujo para limpo em segundos, não implicava qualquer problema legal
para Samuel, nem para os que lhe vendem. Não se trata de lavagem de dinheiro, mas de consumo. É o
que se espera na economia global, em boa parte da justiça estatal e mesmo nos pequenos negócios locais,
justamente porque nessa escala impessoal, não há qualquer preocupação com a qualidade, mas sim com a
quantidade de dinheiro que Samuel tem no bolso (Simmel, 1900).
6
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Fica evidente, assim, que não é apenas Samuel quem ganha dinheiro com os mercados ilegais. A Oakley,
o McDonald’s, os donos de suas franquias, a administração do shopping center e os governos que tributam
o consumo também ganham. De outro lado, ainda existem os que não querem esse dinheiro. A mãe de
Samuel, minha interlocutora de pesquisa e amiga desde 2005, nunca aceitou o dinheiro do filho em sua
casa, mesmo atravessando forte privação financeira. Em 2016, quando ela teve certeza de que o filho já tinha
virado traficante, Ivonete o fez arrumar as malas e ir embora de casa.
Numa outra terça-feira de abril, agora em 2017, o rapaz foi baleado pelas costas por um policial, tentando
fugir de um bloqueio de rotina, numa avenida perto de sua casa. Samuel já era visto pela polícia não apenas
como traficante, mas também como ladrão de motos, e estava foragido. Sua namorada estava grávida, ele
sobreviveu depois de muitos dias no hospital, a pequena tem agora 18 meses. Samuel ainda hoje é procurado pela justiça, está muito próximo de ser preso. As economias ilícitas produzem os bandidos, e a guerra
entre polícias e bandidos produz muita violência. O dinheiro sujo de Samuel, ao contrário, tem circulado
livremente. Como entender essa fronteira entre dinheiro sujo e limpo, economias lícitas e ilícitas, tão relevante para Ivonete, tão irrelevante para uma lanchonete global no shopping center? O problema parece ser
de escala, de despersonalização do dinheiro. Que lugar ocupa Samuel, em uma economia ilícita como a de
roubo de carros em São Paulo?
O dinheiro ilegal produz socialmente sujeitos como Samuel, os ladrões, e a “violência urbana”, reproduzindo de geração para geração um ciclo vicioso de desigualdade, violência e pobreza no plano local (Tilly,
1998). Samuel personifica essa constatação; é filho de uma família com muitos trabalhadores do mundo do
crime, que estudei com detalhe em outro trabalho (Feltran, 2019). Sua mãe sabe bem o fim dos favelados
que se inscrevem nas atividades ilícitas, o mesmo dos tios e do pai de Samuel: a cadeia ou a morte, mesmo
no caso de sucesso econômico. Foras-da-lei como Samuel despertam o chamado social por repressão, e são
muitos Samueis jovens, negros, moradores de favela, operadores baixos de mercados ilegais, os que repetitivamente frequentam as prisões e estatísticas de homicídios em São Paulo. No dia seguinte ao da prisão, ou
do assassinato deles, há outro trabalhando em seu lugar.
Mas o mesmo dinheiro ilegal que leva Samueis para a prisão dinamiza nichos da economia, se torna
marca, lucro, se torna mercado financeiro global e desenvolvimento, clamando por expansão. Quando cresce
a circulação monetária nas economias ilegais, crescem os postos de trabalho em seus negócios de drogas,
armas, veículos roubados, subornos, fraudes, contrabandos. Crescem assim possibilidades de empregar outros Samueis, para quem o mercado de trabalho formal encontra-se bloqueado. Samuel, é claro, completou
apenas o ensino fundamental, com dificuldades; não frequentou bibliotecas, não fala outros idiomas, sequer
escreve em português com facilidade.
Samuel sustenta sua filha, ainda hoje, com o dinheiro das economias ilegais que opera, principalmente
o tráfico de cocaína no varejo e uma pequena revenda de motopeças, tocada por um amigo, obtidas também via roubo em São Paulo. Com o dinheiro do tráfico, Samuel e o amigo negociam motos legais e ilegais
e as revendem, além de encomendarem motos roubadas ou legalmente adquiridas, para desmontagem.8
Da mesma forma, grandes marcas globais sustentam economias nacionais e mercados internacionais, seus
advogados e mesmo suas ações sociais também com dinheiro obtido, entre outras coisas, de economias ilegais. Até pela necessidade de lavar dinheiro, os negócios ilegais quase sempre estão associados a empreendimentos legais. A fronteira legal-ilegal produz assim, de um lado, grandes empresários; de outro, pequenos
bandidos e grandes facções criminais.
Governadores, presidentes e senadores no Brasil contemporâneo, embalados pelo populismo penal,
recebem os grandes empresários de seus estados diretamente em seus gabinetes; comprometem-se a produzir políticas para estimular o crescimento econômico, a geração de empregos, pela prosperidade da nação.
Os mesmos governadores, presidentes e senadores se empenham em comprar drones militares em Israel,
blindar viaturas de polícia e endurecer as leis para os bandidos, que prejudicam tanto nossa sociedade. Mal
sabem eles – será? – que o mesmo dinheiro que cria empresários, cria bandidos no Brasil.

A trajetória de uma Hilux roubada

Mesmo não trabalhando com carros roubados, em sua rotina, certa vez Samuel ajudou um amigo, que havia
sido contratado para roubar uma Toyota Hilux nova. Para a ação, formou-se um time de quatro rapazes,
todos da mesma favela. Corria o ano de 2016. Depois do roubo bem-sucedido, ganharam cerca de R$ 1 mil
cada. No ano de 2017, foram 1.159 caminhonetes como essa roubadas no Brasil (Susep, 2019). Considerando
8
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que esses carros custam no mercado em torno de R$ 180 mil, e que quase a totalidade dos 89.790 veículos
similares em circulação estão segurados, apenas em indenizações por roubo e furto as seguradoras repassaram aos proprietários mais de 200 milhões de reais em 2017. Com esse dinheiro, a grande maioria deles
comprou um carro novo, aquecendo as vendas da indústria automobilística.
No Brasil, cerca de 500 mil veículos, em uma frota atual de 97 milhões, são notificados como roubados ou
furtados todos os anos. Apenas 30% da frota tem seguro, mas 80% dos carros roubados são segurados. As
seguradoras estimam que 20% dessas notificações sejam fraudes, pois os valores de indenização costumam
ser mais altos do que os praticados no mercado de usados (Fromm, 2019 neste volume). A estimativa dos
mercados é de que em torno de 425 mil veículos de fato sejam roubados ou furtados no país, a cada ano, em
taxa relativamente constante nos últimos anos. Quase a metade desses crimes acontece no estado de São
Paulo, o principal centro da economia ilegal de veículos no Brasil.
Quando um veículo é roubado, ele sai rapidamente da mão dos ladrões e se torna mercadoria.9 Esses
veículos acionam de forma direta ou indireta, e essa diferença é importante, como veremos, a rota que os
leva a três grandes nichos de mercado: o de desmontagem para venda de autopeças, o de revenda de veículos
usados e o de tráfico de drogas e armas. Os rapazes que roubaram a Hilux, em 2016, receberam 4000 reais
para entregá-la a um receptador — o dono ou um operador de um pátio de desmontagem, de uma oficina
mecânica, de um ferro-velho, de uma loja de autopeças. Quantos desses estabelecimentos há nas cidades
brasileiras, um em cada esquina?
O caminho direto para esses nichos é acionado pelos próprios grupos implicados nos roubos e furtos, que
os entregam a receptadores. Metade dos veículos roubados e furtados no estado de São Paulo desaparece
por completo dos radares, rastreadores, policiais ou seguradoras, indo parar na mão deles (Feltran & Horta,
2018). Em geral pessoas conhecidas pelos ladrões e policiais, esses receptadores podem contratar rapazes
para puxar carros ou motos de que necessitam, ou receber veículos roubados ou furtados de forma eventual,
sem encomenda. Há, portanto, os veículos encomendados para desmanchar, para remontar e revender ou
para enviar às fronteiras com a Bolívia ou o Paraguai, e há iniciativa própria dos ladrões de se apropriarem
de tal ou tal carro, por gosto, preço ou oportunidade. Nesses casos, as seguradoras perdem o valor da indenização por inteiro, menos o valor pago como seguro. Se o seguro da Hilux roubada em São Paulo custasse
8 mil reais, preço médio, a seguradora perderia 192 mil reais com o roubo, caso esse carro jamais fosse
encontrado.
Mas há uma outra metade que é encontrada. O caminho indireto para esses mercados acontece, então,
quando os ladrões — e em especial os inexperientes, como Samuel naquele momento — usam os carros
apenas para se divertir em finais de semana, para ficar com o que encontrarem dentro, para se aventurar
pelas ruas da cidade ou, ainda, para seu uso cotidiano. A mesma atividade, conhecida como take and drive, é
comum em outros países. Para ladrões experientes ou não, um outro uso imediato para veículos roubados é
o de dar fuga após problemas com a polícia ou, depois de procedimentos rápidos como uma troca de placas,
utilizá-lo para outras ações criminais. Logo depois, eles são abandonados.

Seguros e leilões

Esses carros e motos são então encontrados pela polícia, depois de ficarem parados alguns dias. Apenas 20%
retornam aos donos, quando não há seguro; 80% deles, esgotado o prazo para pagamento da indenização,
como é muito comum, passam a ser propriedade das seguradoras. As seguradoras, então, têm algumas
opções para fazer dinheiro com esses veículos, minimizando seus gastos com o pagamento da indenização.
A primeira delas é leiloá-los. Há uma lei que permite que as seguradoras enviem carros roubados e recuperados para que sejam leiloados, e essa lei é muito estrita na definição de quem pode ser um leiloeiro.
O preço do veículo roubado no leilão costuma variar entre 70% e 90% do preço de tabela. A indenização
da Hilux roubada em São Paulo custaria de fato para a seguradora, portanto, de 10% a 30% do valor indenizado. Se for vendida por 160 mil reais no leilão, a empresa terá perdido a diferença entre esse valor e o preço
de tabela, descontado o preço pago pelo seguro, ou seja, 36 mil reais — e não 196 mil reais, como aconteceria
se essa caminhonete não tivesse sido recuperada. Considerando os custos com o leiloeiro e outros, como
guincho ou papelada, os gastos podem chegar a 50 mil reais. Recuperar os carros roubados e furtados é, portanto, um grande negócio para as seguradoras, que investem pesado em tecnologia, rastreadores, equipes de
caçadores, gestão e relações com as polícias com esse fim.
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Há outras formas usadas pelas companhias de seguro, entretanto, para não apenas minimizar as perdas
mas, ao contrário, ganhar dinheiro com veículos recuperados após roubos e furtos. Uma delas é a própria
seguradora conduzir seus leilões — contratando leiloeiros privados, o que é obrigatório por lei — ou destinar o veículo recuperado para seus próprios desmanches e revendas. As principais seguradoras ou têm
ou estudam ter seus desmanches próprios, há alguns anos. Seu esforço de lobby legislativo foi igualmente
intenso (Fromm, 2019 neste volume). Se um veículo é desmanchado no Brasil, as peças revendidas resultam,
aproximadamente, em três vezes o preço real de revenda, em média. Se a Hilux custou 192 mil reais para a
seguradora, a caminhonete pode render até 584 mil reais se recuperada e suas principais peças revendidas.
Quanto mais desmontado o veículo, ademais, maior o valor de cada uma das peças. Um carro inteiro custa
muito menos do que suas partes somadas, assim como um motor novo custa bem menos do que a soma de
suas peças adquiridas individualmente. Apenas o motor de um carro como a Hilux, no mercado oficial, pode
custar o equivalente a dois carros populares. O preço praticado por esses revendedores é sempre sigiloso, ou
porque há sempre incertezas sobre o estado de conservação, a procedência e a garantia, ou porque se trata
de mercado extremamente competitivo, de enorme concorrência. Nesses mercados, informação é fundamental, e o sigilo desempenha um papel relevante.
No caso do agenciamento de leilões, outro mercado bilionário, fortemente regulado e pouquíssimo conhecido, as seguradoras ou os governos devem contratar leiloeiros particulares. A partir dos leilões de carros
roubados, é preciso dizer, muitos ganham suas vidas. Compradores particulares ou comerciais utilizam-se do
deságio produzido pelo roubo ou furto para ganhar por volta de 2% a 5% do valor de cada carro negociado.
Além disso, podem ainda trabalhar em parceria com revendedoras mais estruturadas de veículos, otimizando seus ganhos a partir da venda a crédito, com parcelas a perder de vista e juros elevados. A financeirização, evidentemente, faz parte desse mercado, e atores relacionados ao crédito também extraem daí os seus
lucros. O dono de uma revendedora de carros, portanto, vai lucrar ao menos R$ 10 mil com a Toyota Hilux
comprada no leilão, podendo obter muito mais de acordo com a condição de venda. O leiloeiro vai receber
também em torno de 5% do valor do veículo e, nesse caso, também algo em torno de R$10 mil.
Donos de revendedoras e leiloeiros, portanto, ganham, cada um deles, 10 vezes mais do que Samuel, que
ajudou a roubar essa Toyota. O veículo foi roubado em quarenta segundos, e em pesquisa de campo eu vi
uma Hilux igual àquela ser vendida, em um leilão paulista, em trinta segundos. O crime de Samuel não
compensa nem para ele — que será mais cedo ou mais tarde preso e terá sua vida arruinada se prosseguir no
ramo —, nem para a ordem urbana, muito menos para a vítima e seus familiares. No entanto, para todos os
outros atores que ganharam bastante dinheiro com o carro, agindo dentro da lei, o crime compensou muito.
A desmontagem e a revenda de veículos operam com carros roubados, mas fundamentalmente, com carros legalmente adquiridos em leilões, claro. Seguradoras, leiloeiros, revendedoras de carros e desmontes
poderiam sobreviver sem veículos roubados mas, considerando que no Brasil há 425 mil veículos por ano
para adentrar suas redes, vindos do roubo e do furto, por que não? Empresários das classes altas, das classes
médias e das classes trabalhadoras se interessam pelo dinheiro dessas economias. Isso também vale para
os empresários ligados ao pcc, que, nesse caso, levam vantagem, de um lado, pelas redes de contatos com
meninos que podem trazer-lhes carros por preços baixos; de outro lado, por já acessarem, há muito tempo,
a máquina corrupta das polícias, podendo comprar segurança para suas transações.

Fronteiras

A Toyota Hilux, depois de leiloada, pode ainda ser levada às fronteiras do Brasil com a Bolívia e Paraguai. Fui
até lá fazer pesquisa de campo, em duas oportunidades de uma semana cada. Veículos assim são trocados,
na região de Cáceres, estado brasileiro do Mato Grosso, por algo entre 5 e 7 quilos de pasta-base de cocaína.
A troca de uma moto nova normalmente se faz por 1 quilo, e a de um automóvel de passeio, de 1 a 3 quilos
do produto. Cada quilo é vendido na fronteira com a Bolívia por algo como US$ 2.600. Em 2018, isso significaria pouco mais de R$ 10 mil; uma caminhonete Hilux, em dinheiro, valeria, portanto, menos de 60 mil
reais na fronteira. Péssimo negócio para o vendedor comum.
Para um vendedor que a conseguiu via roubo, entretanto, e pagou apenas 4,5 mil reais para os ladrões —
mais R$ 5 mil ou R$ 10 mil para alguém levá-la a fronteira — é um ótimo negócio. Ainda assim, não se trata
de um esquema tão bom quanto poderia ser, caso houvesse mais contatos e habilidades criminais para isso.
O negócio se torna de fato atrativo quando esse vendedor também conhece o funcionamento do tráfico de
drogas no varejo em sua região. Evidentemente, facções como o pcc favorecem muito que esse conhecimento
se reproduza nas suas redes. Em pesquisa de campo nas favelas de São Paulo, que recebem, via de regra,
cocaína vinda da Bolívia, meus interlocutores explicaram que um quilo de pasta-base, no varejo, renderia em
torno de R$ 50 mil a R$ 60 mil. Em dinheiro, portanto, um investimento de R$10 mil pode render R$ 60 mil
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em pouco tempo, sem descontar as comissões altas pagas aos vendedores. Ainda assim, não é nada ruim
para quem, no mercado de trabalho, concorreria a um salário mínimo.
Quando se consegue, entretanto, trocar um carro roubado por quilos de pasta-base, ou mesmo de cocaína
pura, o investimento inicial se reduz muito, e o ganho é muitíssimo maior. A Toyota roubada, que significou
um investimento de R$ 10 mil a R$ 15 mil pode se tornar 6 quilos de pasta-base de cocaína que, depois de
preparada e misturada a muitas outras coisas, e vendida no varejo, poderia render até R$ 360 mil. É muito
dinheiro e, por isso há tantos roubos de carro e tanto tráfico de drogas.
Que outro negócio, ou que outro investimento, seria tão lucrativo? Exportar essa droga, por exemplo.
No porto de Santos, há relatos de interlocutores dando conta de que 1 quilo de cocaína vale os mesmos R$
60 mil, algo em torno de € 13 mil. Porém, nesse caso não é necessário nenhum preparo, nem pagamento de
comissões a vapores e gerentes, os traficantes do varejo. Essas comissões são altas no tráfico paulista, variando
entre 20% e 50% do valor total. Sem isso, pagando apenas pelo transporte da droga — de helicóptero, de
avião, de caminhão, de caminhonete, de carro — o lucro do traficante aumenta bastante. Em muitos outros
portos e aeroportos do país, funcionários são pagos por traficantes para facilitar a passagem de drogas em
bagagens de mão, malas despachadas e encomendas. Conhecer esses funcionários, saber como eles operam,
quais as dificuldades e potencialidades para o negócio, é algo que se discute no interior da sociedade secreta
criminal, da facção, seja ela o pcc ou qualquer outra. Mas só o pcc não condiciona essas redes de apoio mútuo
à apropriação de parte do lucro de cada um, como vimos. Daí sua força expansiva.
De Santos, a droga vai viajar para a África, para a Europa, para o Oriente Médio e sabe-se lá onde mais. No
varejo, vai render de € 70 mil a € 100 mil, ou seja, uma média de R$ 380 mil por quilo. Aquela caminhonete
pela qual cada adolescente armado recebeu R$ 900 para roubar e que virou seis quilos de pasta-base na fronteira, pode, portanto, acionar uma cadeia de trocas que movimenta até R$ 2 milhões. Se o valor de mercado
da Toyota Hilux no Brasil já era muito alto – R$ 200 mil – associando esse veículo ao roubo de carros e ao
tráfico internacional de drogas, vai render dez vezes mais. Apenas em 2017, foram roubadas nada menos de
1.149 Toyotas Hilux no Brasil. Isso considerando apenas um modelo, entre todos os outros.
Seria possível ganhar ainda mais dinheiro com essa caminhonete? Claro que sim, sempre. Basta associar
à circulação do produto alguma importação ou exportação de armas — como pistolas automáticas, fuzis
ou metralhadoras —, adquiridas no mercado paraguaio, legal ou ilegalmente, e contrabandeadas ao Brasil.
Perto de quem trabalha nessa escala, os meninos que roubaram a Toyota em São Paulo não são ladrões, nem
malandros. São apenas a porta de entrada de uma máquina de produção de dinheiro assustadoramente
grande e, em 2018, conectada em escala internacional.
A troca desses veículos por drogas e armas nas fronteiras do Brasil com Paraguai e Bolívia é combatida por
políticos, agentes de fiscalização e quaisquer pessoas que estejam interessadas em segurança. Na prática,
entretanto, a rentabilidade dessas transações é, como vimos, ainda muito mais alta do que a obtida nos desmanches ou nas revendas de carros roubados ou furtados. E muito maior do que a obtida apenas pelo tráfico
de drogas. Sem formas de regulação, pode ser direcionada toda a repressão do mundo aos operadores de baixa
escala que, ainda assim, haverá agentes interessados em operá-los. É por isso que a defesa de mais cadeia e
mais polícia para os Samueis inscritos no mundo do crime pode soar como uma boa política, mas não é.
Melhor seria regular essas economias, oferecer contrapartida de direitos sociais para seus operadores, reduzindo o conflito social e retirando-os da ilegalidade que, ao menos em parte, é o que os faz ser tão lucrativos e
tão violentos. Mas não estamos mais no século 20, em que isso tudo era um projeto político, não um sonho.

Notas finais

Quando se apreende maconha ou cocaína, no Brasil, a carga deve ser destruída, evitando sua revenda, considerada nociva para a sociedade – são drogas, afinal. Veículos e armas apreendidos são como ouro. Alimentam economias relevantes que se transformam numa máquina de produção de desigualdade. O leiloeiro
ganha R$ 10 mil com a Hilux roubada por Samuel, e leiloa cem carros por dia. O policial que troca tiros com
o ladrão ganha entre R$ 3 mil e R$ 4 mil por mês. O ladrão rouba um ou dois carros por semana e ganha
R$ 1 mil em cada carro, muitas vezes complementando a renda que obtém do tráfico de drogas e trabalhos
informais, como fez Samuel. O trabalhador, com a mesma qualificação do ladrão que rouba Hilux, trabalha
o mês todo por R$ 980. Os operadores menos privilegiados da cadeia, ao invés de receberem contrapartidas
sociais pelo seu assalariamento, recebem punição. Seus operadores mais altos se tornam, eles mesmos, os
legisladores ou governantes.
Como definir onde começa um mercado ilegal, quando é certo que, empiricamente, um menino de
15 anos pode ganhar R$ 300 vendendo cocaína e, imediatamente, comprar um tênis Nike no shopping
center próximo à sua casa, à vista e em dinheiro? Seu dinheiro ‘sujo’ do tráfico se torna dinheiro ‘limpo’ da
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economia formal, inclusive pagando impostos por meio do consumo, em minutos. Do mesmo modo, mas
em outra escala, um container de café (com centenas de quilos de cocaína de sobrepeso) pode ser enviado
para a Europa, pelo Porto de Santos, gerando divisas não oficiais – pagas em espécie – para a compra de,
entre outras coisas, uma fazenda na fronteira com a Bolívia e de uma Toyota SW4 nova, avaliadas em 4 milhões de reais. Em transações internacionais, como nas nacionais, são inúmeras – e já muito conhecidas – as
formas de lavagem de dinheiro: bitcoins, notas fiscais falsas emitidas por hotéis, postos de gasolina ou revendas de carros, mas também jóias e obras de arte caríssimas, ou ainda jogadores de futebol e investimentos
messiânicos de igrejas multinacionais. O dinheiro ‘sujo’ vira dinheiro ‘limpo’. Em termos analíticos, portanto,
quando se toma o dinheiro como objeto mediador a estudar, não há ponto final de um mercado ilegal e início de outro, legal. Há uma relação direta entre eles, mediada pelo consumo, ou indireta, mediada por outros
mercados (os de lavagem de dinheiro, mas também os de leilões e seguros, todos legalmente constituídos).
A economia monetária conecta mercados legais e ilegais.
Essa máquina de produção de desigualdade e circulação de dinheiro é, pela ausência de regulação pública
e altas taxas de lucro, também uma máquina de produção de violência. Violência entendida como o uso da
força, sobretudo da força armada, toda ela concentrada na interação entre ladrões, vítimas e policiais, que
paradoxalmente estão do mesmo lado, o mais fraco, nessa cadeia de negócios. Essa violência também chega,
como ameaça de assalto ou mesmo assaltos efetivados, a leiloeiros, revendedores de automóveis ou fabricantes da indústria automotiva, que vendem novos carros comprados com indenizações de seguros. Mas ela
é muito mais radical entre jovens como Samuel. Entre as vítimas de homicídio em São Paulo, os dados são
claros: 59% dos mortos pelas polícias estavam envolvidos em roubos e furtos de veículos (Silva, 2019), mais
de 70% são jovens, negros, de periferia e operadores baixos de mercados ilegais (Anuário, 2018).
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Este artigo parte do contexto brasileiro para iluminar o papel do mercado de seguros na conformação da regulação estatal que produz fronteiras entre o legal e o ilegal. Mais especificamente,
o foco estará no ramo de automóveis e no empenho de agentes do setor de seguros na criação de
leis e na disputa por novos nichos de mercado. A partir de dois casos empíricos, a saber, a regulamentação da Lei do Desmonte – voltada para regular o comércio de autopeças e coibir o roubo
de carros – e as tentativas de criminalização da proteção veicular, chamada de seguro pirata ou
seguro paralelo, este texto pretende explorar os arranjos público-privados que constituem formas de governo de mercados ilegais e informais. O texto apresenta resultados parciais de uma
pesquisa em desenvolvimento, baseada no uso de diferentes recursos metodológicos: i) etnografia multilocal desenvolvida em diferentes eventos, entidades e empresas do mercado de seguros
brasileiro; ii) compilação e análise de materiais secundários, tais como reportagens jornalísticas,
documentos oficiais e materiais produzidos pelo setor; iii) entrevistas realizadas com corretores
de seguros, representantes do setor, diretores e funcionários de empresas seguradoras.
Palavras-chave: seguros; carros; regulação; mercados (i)legais; Brasil

Introdução

“Outros setores, como já foi citado aqui, o agronegócio, ele fez direitinho a lição de casa dele.1
Ele se capacitou, se reinventou. Ele aprimorou a distribuição e ele, especialmente, construiu uma
bancada. Ele desenvolveu a política setorial e se envolveu na política maior. Tanto que uma das
únicas bancadas, efetivas mesmo hoje, é a bancada do agronegócio. E é a bancada representada
por empresários do agronegócio. Se fizeram presentes. Se nós já somos essa força, se nós já temos
essa grandeza, se nós conseguimos, em um momento tão difícil do Brasil, crescer 9% no primeiro
semestre, que dirá se nós realmente pegarmos toda essa força, nos organizarmos e além da política
setorial tão bem feita como nós fazemos, também fazermos a nossa inserção na política partidária.
O que é necessário. Ou você se insere na política partidária, ou você faz parte ou você vai ter que se
submeter a quem lá estiver nos representando.” (Fala candidato a Deputado Estadual, Cássio,2 em
um evento do mercado de seguros, setembro de 2018 – grifos meus)

Este artigo parte do contexto brasileiro para iluminar o papel do mercado de seguros na conformação da
regulação estatal que produz as fronteiras entre o legal e o ilegal (Telles, 2010; Telles & Hirata, 2010; Becket
& Dewey, 2017). Mais especificamente, o foco estará no ramo de automóveis e no empenho de agentes do
setor de seguros na criação de leis e na disputa por mercados. A partir de dois casos empíricos, a saber, a
regulamentação da Lei do Desmanche ou Desmonte (nº 12.977/2014) – voltada para regular o comércio de
autopeças e coibir o roubo de carros – e as tentativas de criminalização da proteção veicular (a partir do PL

1
2

Esta pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), nº do processo: 17/24649-7.
Para preservar a identidade dos interlocutores de pesquisa, todos os nomes são fictícios.
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3139/2005), chamada de seguro pirata3 ou seguro paralelo, este texto pretende explorar os arranjos públicoprivados que constituem formas de governo de mercados ilegais e informais.
O setor de seguros, no Brasil, acumula ativos da ordem de R$ 1,2 trilhão, constituindo-se em um dos
maiores investidores institucionais do país. Com representatividade de 6,5% no Produto Interno Bruto (PIB),
o mercado arrecadou, em 2017, R$ 428,9 bilhões.4 Apenas em 2015, o mercado de seguros gerais,5 no Brasil,
arrecadou mais de 68 bilhões de reais: crescimento de 70% em relação ao ano de 2010. Trata-se de um
mercado enorme e muito lucrativo com grande potencial de expansão. Considerada a nona economia do
mundo, o Brasil ocupa a 46ª posição6 quando se trata do volume arrecadado pelo mercado segurador per
capita, abaixo de outros países da América Latina como o Uruguai e o Chile.
Apesar de sua relevância e magnitude, o setor de seguros no Brasil não tem recebido atenção nas análises
antropológicas. Pesquisas recentes, desenvolvidas no Canadá e Estados Unidos, pautam a relevância da
temática para as ciências sociais (Ericson, Doyle e Barry, 2003; Zelizer, 2017). Segundo Ericson, Doyle e Barry
(2003: 4), “insurance is an institution that should be central to sociological investigation because it is a key
component of political economy. Insurance companies interlock with other powerful corporations and the
state to negociate political economy on all levels of society”. Mais do que isso, trata-se de um objeto empírico
privilegiado para a compreensão dos “organizational patterns of existing state-private relationships so integral to governance and society” (Wedel, 2003: 139).
Como enfatizado por Cássio, na citação acima, há, ademais, um empenho de inserção, por vias formais
e legítimas, no estado – o qual é “na realidade um complexo instável de gente e funções” (Herzfeld, 2008)
– tendo em vista exercer influência na tomada de decisão e promover os seus interesses mútuos enquanto
pares: políticos, financeiros e estratégicos. Neste sentido, são atores importantes que através de suas redes
de relações mediam e organizam as interdependências dos domínios da política, da economia e da lei. O
acesso e sucesso em um domínio frequentemente são contingentes no acesso e sucesso no outro, de modo
que conexões políticas e oportunidades econômicas se entrelaçam. Não se trata, exclusivamente, de beneficiar a agenda de seu grupo econômico, mas de fazer emergir uma racionalidade específica de governo e
promoção de segurança.
Segundo Ewald (1991: 199), seguros (insurance) deve ser pensado enquanto um esquema de racionalidade, uma tecnologia de governo do risco:7 “a way of breaking down, rearranging, ordering certain elements
of reality”. Convém ressaltar que, “the insurer’s activity is not just a matter of passively registering the existence of risks, and then offering guarantees against them. He ‘produces risks’(…)” (Ewald, 1991: 200). Por sua
vez, segundo O’Malley (2009), o que se multiplica na contemporaneidade não são os “riscos em si”, mas a
propensão e a orientação de tratar processos em termos de risco. Falar em mercado de seguros, por sua
vez, implica diretamente tratar da noção de (in) segurança. Como chama atenção Didier Fassin et al (2015:
2): “(…) the multiple aspects of a notion as central as it is ambiguous in contemporary societies: security, a
term which signifies the protection of persons against criminal and delinquent activities when classified as
‘public’, or alternatively against hardships and vicissitudes of life when qualified as ‘social’”. São nessas duas
frentes que o mercado de seguros se expande, sobretudo nas “brechas do estado”, no que diz respeito tanto
a garantia de seguridade social quanto de segurança pública.8
3
4

5

6

7

8

Faço uso do itálico para enfatizar e diferenciar categorias êmicas.
Dados disponíveis na publicação “Proposta do setor segurador brasileiro aos presidenciáveis 2018”, CNseg, em: http://cnseg.org.
br/fenacap/servicos-apoio/noticias/propostas-do-setor-segurador-brasileiro-aos-presidenciaveis-2018-sao-apresentadas-pelacnseg-em-coletiva-de-imprensa.html.
“O segmento de seguros gerais engloba os denominados seguros de danos e é composto por 13 grupos, de acordo com a classificação adotada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Os seguros que estão inseridos dentro do segmento são: o
seguro de automóvel, o seguro patrimonial, o seguro DPVAT, o seguro habitacional, o seguro de transportes, os seguros de riscos
financeiros, o seguro rural, o seguro de crédito, o seguro de responsabilidade e o seguro de cascos”, disponível em: http://www.
cnseg.org.br/fenseg/servicos-apoio/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes.html.
Fonte: SIGMA, dados 2016. Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as
seguradoras de saúde.
“As Kant might have put it, the category of risk is a category of the understanding; it cannot be given in sensibility or intuition. As
a technology of risk, insurance is first and foremost a scheme of rationality, a way of breaking down, rearranging, ordering certain
elements of reality. The expression ‘taking risks’, used to the characterize the spirit of enterprise, derives from the application of
this type of calculus to economic and financial affairs” (Ewald, 1991: 199 – grifos meus).
Como enfatizam Ericson, Doyle e Barry (2003: 6): “Insurance systematically grafts morality onto economics and thereby perpetuates questions about moral citizenship and responsibility. Questions include whose risk and whose security are at stake, and who is
responsible to whom in this regard? The welfare state model urges strong central government to create large and undifferentiated
risk pools that foster social responsibility. The private insurance model makes risks the property of non-state organizations and
individuals. It therefore urges differentiated risk pools, based on market segmentation and ability to pay, that foster individual
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Esta pesquisa se insere no campo de estudos urbanos sobre segurança, entretanto, amplia esta noção uma
vez que as abordagens mais consolidadas sobre o tema, no Brasil, estão voltadas para questões que dizem
respeito à repressão e à violência.9 Apesar de trabalhos já estarem sendo desenvolvidos em torno do mercado de segurança privada (Cubas, 2002; Zanetic, 2009; Paoliello, 2011; Nasser & Paoliello, 2015), o mercado
de seguros ainda é uma lacuna significativa na bibliografia antropológica.
Baseado no uso de diferentes recursos metodológicos, a saber: i) etnografia multilocal10 (Marcus, 2014;
Hannerz, 2003) desenvolvida em diferentes eventos, entidades e empresas do mercado de seguros brasileiro;
ii) compilação e análise de materiais secundários, tais como reportagens jornalísticas, documentos oficiais
e materiais produzidos pelo setor; iii) entrevistas realizadas com corretores de seguros, representantes do
setor, diretores e funcionários de empresas seguradoras; este artigo direciona o seu olhar para o ramo de
automóveis, uma vez que, o roubo de carros figura como um significativo “problema social”, no Brasil, que
interconecta mercados legais e ilegais, seguros e segurança pública (Feltran, 2019, neste dossiê).
O Brasil tem, em média, 500.000 veículos roubados ou furtados por ano.11 Estima-se que 8 em cada 10
carros roubados/furtados tenha seguro.12 Na cidade de São Paulo, apenas uma das principais seguradoras
do país tem, em média, 100 carros roubados ou furtados por dia. Desse montante, a taxa de recuperação
é de cerca de 50%. Mais de 12.000 carros das três marcas que compõem tal grupo segurador desaparecem
anualmente. Quando um veículo é roubado, a seguradora abre um sinistro13 e, se não há suspeita de fraude,
paga o valor do bem para o segurado. O carro roubado passa a ser da seguradora e o cliente provavelmente
comprará um carro novo e fará novamente um seguro, de modo a aquecer a indústria automobilística e a
venda de seguros. No caso dos carros que não são encontrados, esse prejuízo será imputado no preço das
apólices através dos cálculos de risco realizados pela seguradora. Um aumento exacerbado na quantidade de
carros roubados em determinada cidade ou bairro tem como consequências diretas o aumento do preço das
apólices e a diminuição das vendas de seguros fator que pode estimular a expansão do chamado mercado
paralelo de seguros, como será tratado na segunda parte deste artigo. Portanto, se, de um lado, o risco de
ter o carro roubado pode estimular a busca por seguros para veículos, por outro, não é interessante para as
empresas que atuam nesse ramo que esse risco seja concreto e muito alto.
Para manter a taxa de carros roubados sob controle, dentre outros interesses, as seguradoras atuam
politicamente, estabelecem parcerias e pressionam órgãos públicos para que medidas na segurança pública
sejam tomadas ou até mesmo que novas leis sejam criadas, como no caso da Lei do Desmonte.

Criando leis, gerindo mercados: o caso da Lei do Desmonte

Depois de mais de 10 anos de tramitações e vetos de projetos de lei anteriores, em maio de 2014, foi sancionada a chamada Lei do Desmonte.14 Essa lei visa regular a atividade de desmontagem e de venda de
autopeças usadas com o intuito, sobretudo, de coibir desmanches clandestinos que vendem peças de carros
roubados. Inspirada na Lei do Desmanche de São Paulo,15 a lei federal foi criada pelo ex-deputado A. V., corretor de seguros e ex-presidente de associações e federações do setor, cuja campanha recebeu financiamentos
de grandes companhias seguradoras. Segundo ele, a aplicação da lei é fundamental para interromper o ciclo
criminoso do roubo de carros no país:

9

10

11

12
13

14

15

responsibility. Its moral economy is to minimize welfare social transfers to the level of organizations and individuals”.
Neste sentido, uma série de pesquisas sociológicas e antropológicas recentes tem sido produzida com distintos enfoques: nas
políticas de segurança pública (de Lima, Ratton & de Azevedo, 2012; Feltran, 2018, 2017, 2016), no “mundo do crime” (Feltran,2018;
Biondi, 2016; Hirata&Grillo, 2017; Hirata, 2018; Hirata&Grillo, 2019 (neste dossiê)), nas forças policiais (Sinhoretto, 2014; Durão,
2011), nas prisões e unidades de internação para adolescentes (Godoi, 2010; Padovani, 2015; Mallart, 2014), na gestão dos mercados legal-ilegal (Telles, 2010; Hirata, 2018; Rabossi, 2004), no combate às drogas (Fiore, 2012) e, sobretudo, ao crack (Rui, 2014;
Magalhães, 2015; Fromm, 2016 e 2017).
“Esta clase de investigación define para si um objeto que no puede se abordado etnográficamente si permanece centrado em una
sola localidad intensamente investigada. [...] La estrategia de seguir literalmente las conexiones, asociaciones y relaciones imputables se encuentra em el centro mismo de diseño de la investigación etnográfica multilocal” (Marcus, 2001).
Segundo dados do Fórum de Segurança Pública: 456.762, em 2013; 513.023, em 2014; 511.381, em 2015; e 557 mil, em 2016.
Disponivel em: http://www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau-patrimoniais/.
Dado fornecido pelo sindicato das seguradoras. Ver: “Preço de seguros de carros dispara devido à violência no RJ”, G1, 11/05/2017..
Sinistro, no mercado de seguros, refere-se a qualquer ocorrência em que o bem segurado sofre um acidente ou prejuízo material.
Representa a materialização do risco para a seguradora.
Lei Federal nº 12.977/2014: “Art.2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: I) desmontagem: a atividade de desmonte ou destruição de veículo, seguida da destinação das peças ou conjunto de peças usadas para reposição, sucata ou outra destinação final”.
Sobre o processo de regulação do mercado de autopeças na Argentina, ver: Dewey (2012).
Lei Estadual nº15.276/14.
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“O mercado ilegal de peças e partes de carros é um importante pilar do crime organizado, que
ceifa vidas e tem impacto cruel na economia. Derrubar esta estrutura é essencial para enfraquecer
o crime. (…) Na medida em que não houver um mercado ilegal demandando peças, e sim, um segmento regulado, estritamente fiscalizado pelo Estado, a segurança pública será melhorada sensivelmente e poderemos, inclusive, gerar empregos nas oficinas especializadas”,16 afirma.
Isto se deve ao fato de que, de acordo com os dados do setor de seguros, cerca de 60% dos carros roubados
são desmontados para a venda de suas peças. Neste sentido, a lei tenta disciplinar a atividade de desmontagem para coibir a venda de autopeças de carros roubados.
Após a lei, para poderem funcionar legalmente, as empresas de desmontagem passaram a ter que ter um
cadastro aprovado pelo órgão fiscalizador de trânsito com uma série de documentos exigidos, inclusive,
diplomas em cursos técnicos e comprovação de antecedentes criminais dos donos. As penalidades previstas
para os estabelecimentos que não cumprirem as regras incluem: interdição do estabelecimento, perda dos
bens, multas, cassação e processo administrativo. O fato do estabelecimento não se enquadrar exatamente
nos padrões burocráticos e normativos, já o torna “suspeito” e passível de punição, uma vez que, o pressuposto é que provavelmente trabalha com o comércio de autopeças roubadas.
Em São Paulo, antes da comercialização, os desmanches credenciados devem etiquetar e cadastrar as
autopeças usadas, no sistema informatizado do órgão fiscalizador. Através do QR Code presente na etiqueta,
é possível rastrear e ter informações sobre a peça, tais como o veículo de origem e a numeração da nota fiscal
de entrada. Ademais, foi criado um aplicativo que permite a qualquer pessoa consultar os dados e realizar
denúncias pelo celular ou smartphone. Segundo o então governador do estado,
“A inovação está no DNA de São Paulo, que foi pioneiro no controle da atuação dos desmanches no
país. É uma lei que deu certo e que levou o Brasil a ter uma lei federal sobre o tema. Já houve um
grande ganho para a sociedade, principalmente de segurança pública porque diminuímos o número
de roubos e furtos de veículos, uma vez que muitos eram roubados para serem desmanchados e as
peças serem vendidas ilegalmente. Um ganho pra segurança pública e para a vida das pessoas. (…) O
consumidor vai poder ter segurança, código de barra e ele vai saber que está comprando uma peça
que não alimenta a cadeia do crime” (Portal do Governo do Estado, outubro de 2015).17
Uma grande companhia seguradora foi um dos atores importantes para o desenvolvimento de tal tecnologia em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Segundo um interlocutor, funcionário deste grupo
segurador, a ideia inicial e mais eficiente seria a nanotecnologia.18 Porém, apenas duas empresas no mundo
possuiriam como fornecer a ferramenta. Por isso, o órgão teria recusado a ideia para se proteger de acusações
de favorecimento. Na avaliação do meu interlocutor, a etiqueta estatal mal havia sido criada e já não funcionava: a leitura do QR Code é dificultada pelo design e já haviam etiquetas falsificadas disponíveis no mercado.
Segundo os dados do governo, entre julho de 2014 e outubro de 2015, foram feitas grandes operações
policiais, que fecharam 688 desmanches irregulares no Estado de São Paulo. Só na capital, 243 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo que 188 foram lacrados – quase 80% dos fiscalizados. Se comparados os
meses de agosto do ano de 2014 e 2015, houve uma queda de 17,11% nos registros de roubo e furto de
veículos no estado (17.921 e 14.854 registros, respectivamente). A queda nas taxas é associada de maneira
causal por agentes do estado e do mercado de seguros ao fechamento dos desmanches.
Se, de um lado, a criação da lei está em consonância com o interesse das seguradoras em coibir o mercado
de roubo de carros, por outro, a lei viabilizou a criação de um novo produto ofertado pelo mercado: o Seguro
de Auto Popular. Segundo A. V.,
“Sr. Presidente, quero pedir só um pouco de calma a alguns pares para esclarecer uma dúvida do
Deputado [nome], a quem também peço tenha um pouco mais de tranquilidade. Este projeto traz
vários benefícios – listei alguns e, para que fiquem claros, vou pedir um pouco de paciência para
16

17

18

Disponível em: “Armando Vergílio cobra cumprimento de lei sobre reaproveitamento de peças de carros”, 29/08/2018, Brasil 247,
https://www.brasil247.com/pt/247/goias247/366989/Armando-Verg%C3%ADlio-cobra-aplica%C3%A7%C3%A3o-de-lei-sobrereaproveitamento-de-pe%C3%A7as-de-carros.htm.
“Lei dos Desmanches terá sistema on-line de controle de peças”, 07/10/2015, disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/
spnoticias/ultimas-noticias/lei-dos-desmanches-tera-sistema-on-line-de-controle-de-pecas-1/.
Essa tecnologia consiste em um spray que coloca na peça as nanomoléculas com suas informações (origem, código, propriedades),
as quais podem ser lidas apenas com uma ferramenta específica.
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citá-los: melhora a segurança, a viária e a pública; preserva e defende a indústria nacional e o comércio formal; gera milhares de novos empregos, ao formalizar esse mercado que não existe [de forma
legalizada]; aumenta a arrecadação; e traz um viés, além do ambiental, de baratear a reparação de
veículos, principalmente os mais usados. Por quê? Porque as peças usadas poderão agora ser vendidas, do ponto de vista legal, com certificado e garantia, o que vai fazer, obviamente, com que o
custo do preço do seguro, que é uma área que eu entendo muito, venha a cair vertiginosamente. Se
as seguradoras puderem utilizar peça usada, porém certificada, com garantia de procedência para
reparação dos veículos, com 4, 5, 6, 7 anos de uso, o preço do seguro vai cair. E hoje milhares de
proprietários de veículos que não podem fazer seguro, porque economicamente é inviável, é muito
caro, poderão ter acesso a ele. Eu tenho convicção absoluta de que o preço do seguro de automóvel
vai cair mais de 30% com a aprovação desta matéria. Agora, esse é um efeito colateral, porque o
que se pretende é exatamente diminuir a violência e o roubo de veículos no país. Muito obrigado.”
(Discurso Ex-Deputado Federal A. V., Câmara dos Deputados, junho de 2013 – grifos meus)
A criação e expansão dessa nova modalidade de seguro é a grande expectativa dos agentes do setor de seguros
com a regulamentação da lei federal. Por isso, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) publicou, no
dia 30 de março de 2016, uma resolução que versa sobre as regras e os critérios de operação do seguro popular de automóvel. Antes da Lei do Desmonte, as seguradoras só podiam utilizar peças novas e originais, fato
que encarecia demais a apólice para carros antigos, os quais são mais sujeitos a defeitos. Com um produto
mais barato e competitivo, a expectativa é aumentar a frota nacional segurada, a qual está inerte desde 2006
em termos de porcentagem (cerca de 30%). No entanto, poucas ainda são as seguradoras que ofertam esse
produto no mercado. Segundo o diretor nacional de uma grande companhia seguradora a expectativa do
setor é de que com esse novo produto no mercado, a frota nacional de veículos assegurados volte a subir:
“Uma apólice que pode custar cerca de R$ 1500,00 não está acessível para a nova classe C,19 o que
faz com que a maior parte dos carros em circulação não obtenha seguro. Mudando para um valor
que beira R$ 1000,00, o cenário já é diferente. […] Atualmente, a [nome da companhia]comercializa
em média mais de 4.000 apólices de seguros de automóveis por mês. Com essa nova adesão, a
expectativa é que esse valor suba para mais de 7.000. […] Do total de veículos em circulação, 80%
possuem até cinco anos de uso. Esses serão os focos prioritários para o novo tipo de seguro e a
expectativa é que a frota chegue a 40%”. (Diretor Comercial, Revista Apólice, abril de 2013)20
Além de viabilizar a regulamentação do Seguro de Auto Popular, com a promulgação da Lei do Desmonte,
alguns grupos seguradores abriram as suas próprias desmontadoras. Com isso, os veículos frutos de sinistros
(por colisão, alagamento, perda total, roubo) são desmontados pelo próprio grupo da seguradora e as peças
podem ser comercializadas para o público em geral via internet ou também podem consertar os carros dos
clientes do Seguro de Auto Popular.
As seguradoras, a partir da criação da lei, começam a disputar espaço com os desmanches tradicionais, os
quais são criminalizados e muitas vezes não têm recursos ou interesse em se adaptar ao novo sistema de
controle de origem das peças. Considerando que a venda das peças de um carro desmontado pode variar de
três a cinco vezes o seu valor de mercado, é a partir da lei que grandes empresas seguradoras conseguem
disputar com o mercado ilegal de autopeças e controlar determinada cadeia (venda de seguro – sinistro –
desmontagem – venda de autopeças – conserto de carros sinistrados). Neste ponto, vale lembrar:
“Se há porosidade entre o formal e informal, legal e ilegal, isso não quer dizer indiferenciação entre
uns e outros. Leis, codificações e regras formais têm efeitos de poder, circunscrevem campos de
força (…). Não se trata de universos paralelos, muito menos de oposição entre o formal e informal,
legal e ilegal. Na verdade, é nas suas dobras que se circunscrevem jogos de poder, relações de força
e campos de disputa. São campos de força que se deslocam, se redefinem e se refazem conforme
a vigência de formas variadas de controle e também, ou sobretudo, dos critérios, procedimentos e
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Abrir novos nichos de mercado com a criação de produtos voltados para as parcelas populares tem se mostrado uma preocupação
do setor de seguros nacional. Esta é, inclusive, uma prerrogativa do Banco Mundial, desde 2005, com a criação da Micro Insurance
Agency. Sobre a venda de seguros entre os mais pobres, na África do Sul, ver: Erik Bähre (2010).
Ver: “Seguro popular pode aumentar para 40% a frota de veículos segurados”, Revista Apólice, 3 de abril de 2013, disponível em:
https://www.revistaapolice.com.br/2013/04/seguro-popular-pode-aumentar-para-40-a-frota-de-veiculos-segurados/.
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dispositivos de incriminação dessas práticas e atividades, oscilando entre a tolerância, a transgressão
consentida e a repressão conforme contextos, microconjunturas políticas e relações de poder que se
configuram em cada qual” (Telles, 2010: 30)
Neste sentido, analisar o caso da Lei do Desmonte faz emergir a produção das fronteiras entre formal e informal, legal e ilegal (Telles, 2010; Dewey & Becket, 2017), mas, mais do que isso, nos permite entrever como
essas classificações (legal, ilegal, regular, irregular, formal, informal), intrínsecas ao processo de formalização, são importantes para a compreensão da operação dos mecanismos de controle e de favorecimento de
alguns atores em detrimento de outros. Além de tudo isso, o Seguro de Auto Popular é um importe produto
na concorrência com o mercado marginal de seguros.

Entre a regulação e a criminalização: o mercado paralelo de seguros

“Faço uma comparação. De acordo com os dicionários médicos, a pandemia é uma epidemia de
grandes proporções que se espalha numa enorme região, quase sem controle. É uma doença infecciosa, que ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas e mata.
O mercado brasileiro de seguros enfrenta uma pandemia perigosa, das associações de proteção veicular, que agora tem irmãs, que resolveram operar seguro de pessoas. A pirataria virou uma pandemia séria
e periga arrasar para sempre o nosso mercado segurador. Se isto continuar, poderá ser a morte do setor.
O método correto para enfrentar uma pandemia é a vacina. Ela controla e erradica a circulação
do vírus e salva vidas.
Este paralelo é fundamental para comparar a ação destruidora das associações e/ou pseudo-cooperativas para o consumidor e o mercado segurador legalmente estabelecido. Se nós, operadores do
mercado de seguros do Brasil (leia-se corretores, seguradores, securitários), quisermos evitar um
mal maior, temos o dever de pressionar os deputados federais a aprovarem o Projeto de Lei […], do
deputado federal [L. V.], que criminaliza a tal ‘proteção veicular’ que é uma pirataria promovida por
associações que funcionam como uma “espécie de seguradoras”.
Para a ideia de a vacina progredir, é preciso nossa mobilização permanente, a pressão constante
sobre os parlamentares em Brasília. Unidos, corretores, seguradores e securitários (sim, securitários
que perderão seus postos de trabalho caso a pandemia se expanda) devem mandar e-mails, telefonas e exigir uma postura firme pela aprovação da PL em questão.” (Revista Apólice, texto publicado
em dezembro de 2017)

O texto acima explicita o pânico do setor de seguros frente ao que, nesta perspectiva, seria a expansão de
uma pandemia, ou seja, um mercado marginal ou paralelo de seguros. Nos últimos anos, sobretudo a partir
de 2016 e 2017, o aumento do roubo de veículos em alguns estados brasileiros vem impactando significativamente a venda e o preço do seguro para automóvel.
No primeiro semestre de 2017, por exemplo, a procura por seguro aumentou 5% em Minas Gerais devido
ao alto índice de roubo de carros.21 Segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNSeg),
entre janeiro e junho, os mineiros gastaram um total de R$ 1,4 bilhão para garantir ressarcimento em caso
de roubo, furto ou acidente.
No Rio de Janeiro, por sua vez, o tema do roubo de carros tem mobilizado autoridades, seguradoras, corretores e segurados.22 De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, em fevereiro de 2018,
foram roubados, em média, 7 carros por hora no estado.23 Já no mês de março de 2018, o estado registrou
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Segundo dados da Polícia Civil, em Belo Horizonte, foram registrados 7.999 roubos e furtos de veículos apenas no primeiro semestre
de 2017, o que representa quase dois crimes envolvendo carros por hora na capital. Em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria
de Estado de Segurança Pública, entre janeiro e março, foram 16.639 registros de furtos e 10.300 de roubos. Ver: “Alto índice de
roubos faz procura por seguro de carros crescer em MG”, 04/09/2017, disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/04/internas_economia,897508/cresce-procura-por-seguro-de-carros.shtml.
Inclusive, representantes do setor segurador (SUSEP, Fenacor, FenSeg), órgãos de defesa do consumidor e da sociedade civil participaram de uma audiência pública convocada com o objetivo de “tentar esclarecer o aumento desproporcional que as seguradoras
de veículos estão aplicando na hora da contratação e da renovação do seguro” e também de discutir o surgimento de um mercado
paralelo de seguros comercializados por cooperativas e associações (proteção veicular). Ver: “Aumento no preço de seguros para
veículos é tema de debate em comissão da Alerj”, 18/04/2018, disponível em: http://www.sindsegsp.org.br/site/noticia-texto.
aspx?id=29866.
Ver, por exemplo: “Rio registrou em média sete roubos de carros por hora em fevereiro”, 02/04/2018, disponível em: https://
oglobo.globo.com/rio/rio-registrou-em-media-sete-roubos-de-carros-por-hora-em-fevereiro-22548141.
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5,3 mil casos de roubo de veículos, maior índice desde 1991.24 Dado tal cenário, as companhias seguradoras
implementaram aumentos de 10% a 25% no valor do seguro e, inclusive, negaram a contratação e renovação de apólices em alguns bairros com altos índices de furto/roubo.25
Neste mesmo período, houve um significativo crescimento da chamada proteção veicular ou proteção
automotiva, vendida não por grandes companhias seguradoras, mas por associações e cooperativas que se
expandiram no mercado nacional, sobretudo, em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Com seguro até 70% mais barato, algumas cooperativas incluem rastreador grátis, seguro de vida e auxílio
funeral. A forma de precificação é o grande diferencial, uma vez que, diferentemente das seguradoras tradicionais (como as grandes companhias são chamadas nos sites que vendem esses serviços), essas associações
não trabalham com a análise do perfil do cliente e tampouco diferenciam o valor do seguro de acordo com
o ano e o modelo do carro. Por isso, se expandem, sobretudo entre aqueles que são considerados casos de
“grande risco” (pessoas endividadas, caminhões, carros antigos, moradores de bairros com altos índices de
roubo, etc) e que acabam descobertos pelo seguro tradicional. Segundo levantamento realizado pela CNSeg,
estima-se que mais de 1 milhão de veículos brasileiros possuem proteção veicular. Tendo em vista a concorrência que passaram a representar, agentes do mercado segurador se articularam para coibir e regular a
comercialização de tal serviço.
Dado que a proteção veicular começou a impactar negativamente as vendas de corretoras de seguro,
em 2018, sindicatos do setor de seguros lançaram a campanha “Proteção veicular não é seguro”, divulgada
através de vídeos informativos pelo Youtube e uma Cartilha Online. Nesses materiais, é argumentado que a
proteção veicular é um risco para a população, uma vez que é ofertada como se tivesse as mesmas condições
de uma seguradora, mas não tem. Trata-se, segundo essas publicações, de um contrato de responsabilidade
mútua, em que os membros da associação não pagam um valor fixo pelo seguro, mas dividem os custos dos
sinistros que ocorreram naquele mês. Os corretores e seguradoras alegam que não existe a garantia do recebimento da indenização, uma vez que, tudo depende de quanto dinheiro há no caixa da associação.
Ademais, a proteção veicular até então, não era regulamentada, nem possuía um órgão fiscalizador,
enquanto que os seguros são fiscalizados, regulamentados e supervisionados pela SUSEP. No caso da proteção veicular, as empresas são legais, mas não possuem um órgão regulador. Por isso, nesta perspectiva,
argumenta-se que se trata de um seguro pirata. Neste sentido, o nome da campanha é melhor compreendido
a partir de seu duplo sentido. De um lado, busca-se diferenciar a proteção veicular do seguro. De outro,
afirma que tal mercado não é seguro para o consumidor.
No dia 22 de maio de 2018, o Projeto de Lei,26 que visa criminalizar tais associações, foi aprovado na
Câmara dos Deputados. Segundo o Projeto, criado pelo Deputado Federal L. V., filho de A. V., as associações
serão transformadas em entidades de autogestão e cooperativas de seguros e passarão a ser fiscalizadas pela
SUSEP. Deverão pagar, na prática, impostos equivalentes aos cobrados das seguradoras tradicionais. Além
disso, dentre outras medidas, só poderão comercializar produtos voltados para a proteção contra riscos patrimoniais, sendo impedidas de atuar no ramo de seguros para pessoas.
Assim como as companhias seguradoras, terão que comprovar a constituição de fundos especiais, reservas
técnicas e provisões garantidoras de suas operações. Ademais, os produtos deverão ser comercializados por
corretores de seguros habilitados. Conforme um interlocutor e corretor de seguros enfatizou em pesquisa
de campo, a aprovação da lei iria “varrer o mercado”. Ou seja, com a aprovação o mercado deixaria de ser tão
vantajoso para as associações, pois a regularização teria altos custos. Assim, seus produtos iriam encarecer,
uma vez que, seguiriam exigências similares aos das seguradoras. Por isso, a grande maioria dos atores não
conseguiria continuar operando estas formas de seguro e os grandes grupos tenderiam a ser beneficiados.
A aprovação do Projeto de Lei foi comemorada por várias entidades e agentes do mercado segurador
nacional.27 A. V. elogiou o projeto de seu filho e afirmou que a votação foi “simbólica”, pois não houve
destaques ou votos contra. Segundo ele,

24

25

26
27

Crescimento de 6% em relação aos 5 mil de março de 2017. Na comparação entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, o aumento é de 15%. Ver: “RJ teve recorde de roubo de veículos em março, registra ISP”, 17/04/2018, disponível em:
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-teve-recorde-de-roubo-de-veiculos-em-marco-registra-isp.ghtml.
Ver, por exemplo: “Seguradoras de veículos começam a recusar contratos devido a aumento de roubos”, 04/10/2017, disponível
em: http://www.revistacobertura.com.br/2017/10/04/seguradoras-de-veiculos-comecam-recusar-contratos-devido-aumentode-roubos/.
Projeto de Lei 3.139/2015.
Ver, por exemplo: “Sincor-SP comemora aprovação do PL que criminaliza proteção veicular na Câmara”, 23/05/2018, disponível
em: https://www.sincor.org.br/sincor-sp-comemora-aprovacao-do-pl-que-criminaliza-protecao-veicular-na-camara/.
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“O texto aprovado ficou excelente para a sociedade. Tudo fica menos difícil quando forças do bem e
o mercado de seguros atuam em sinergia, unidos, como fizeram os deputados membros da comissão especial, algumas entidades representativas da proteção veicular, a Fenacor, os Sincors, a CNseg,
Fenseg, Escola Nacional de Seguros e outras instituições e, principalmente, quando esses têm um
legítimo representante no Congresso, um parlamentar [seu filho, L.V.] que conhece muito bem o
setor e que defende verdadeiramente o direito dos consumidores”.28

Conclusão

O presente artigo explorou a presença de representantes do setor de seguros brasileiro no legislativo, de
modo a chamar a atenção para suas práticas e discursos em torno da promoção de segurança a partir da
regulação de mercados ilegais e informais. Se, de um lado, suas propostas estão pautadas em discursos de
combate ao crime e à violência, à garantia do direito do consumidor e, até mesmo, à preservação ambiental, por outro, “varrer” ou limpar o mercado, conforme assinalado por um interlocutor, também é uma
expectativa entre seus pares. Para além dos alegados impactos sociais positivos, a regulação do mercado de
autopeças possibilita que as seguradoras conquistem ao menos três efeitos benéficos para os seus negócios,
a saber: i) redução do roubo de carros, crime que é fonte de prejuízos para companhias e corretoras; ii)
redução do preço do seguro, de modo a ampliar a frota assegurada e reduzir a expansão dos seguros piratas;
iii) disputar o mercado de autopeças com os desmanches tradicionais, agora, impossibilitados de operar com
suas regras antigas. Concomitante a isso, o projeto de lei para conter a pandemia dos seguros piratas, coíbe
o crescimento de seus concorrentes através de parâmetros legais que restringem sua atuação e encarecem
seus produtos. Na esteira de outros artigos presentes nesse dossiê (Feltran&Horta, 2019; Hirata&Grillo,
2019), este trabalho não considera as fronteiras entre legal e ilegal como fronteiras econômicas ou analíticas
a priori. Mas, ao contrário, contribui para a compreensão dos processos sociais e políticos de formação de
tais fronteiras, uma vez que, são elas que oferecem às elites a possibilidade de criminalizar e exercer controle
social sobre determinados grupos.
Nesta direção, os dois casos abordados – a promulgação da Lei do Desmonte e o Projeto de Lei para a
regulação das cooperativas e associações de seguro – colocam em movimento processos de formalização,
mas também incriminação, que produzem as fronteiras entre o legal e o ilegal, o formal e o informal (Telles,
2010; Becket & Dewey, 2017). A agenda econômica emerge, então, como constitutiva da agenda política e
dos parâmetros de conformação da legalidade, de modo que “state-private distinction may be fluid, subdivided, overlapping, or otherwise obscure” (Wedel, 2003: 156). Desse modo, emerge como inerente dessa
dinâmica a produção de clivagens e hierarquias em benefício de alguns atores econômicos e detrimento de
outros. Afinal, como bem nos ensina a fala do candidato Cássio: “ou você se insere na política partidária, ou
você faz parte ou você vai ter que se submeter a quem lá estiver nos representando”.
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Este artigo analisa algumas interações entre agentes comunitárias, traficantes de drogas e
milicianos que atuam nas periferias da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. O objetivo geral do texto é analisar e comparar as tensões criadas pela territorialização de políticas
de habitação social em favelas de tráfico e áreas de milícia. Para o desenvolvimento da análise,
procuro compreender especificamente a) quais são os enquadramentos (no sentido goffmaniano)
possíveis das interações entre as agentes das políticas públicas e os atores de mercados ilícitos;
e b) os desdobramentos que os diferentes enquadramentos têm para os mercados de drogas e
segurança. A partir de trabalho de campo e entrevistas com agentes comunitárias, identifiquei
duas linhas de argumentação eficazes no afastamento do uso da força nessas interações: o bem
da comunidade e o bom para o negócio. Procuro argumentar então que as negociações e os ajustamentos entre agentes comunitárias, traficantes de drogas e milicianos para a realização das
obras urbanas acabam, de modo não previsto, alimentando mercados ilícitos.
Palavras-chave: políticas urbanas; mercados ilícitos; trabalho social; tráfico de drogas; milícia

Introdução

Mais uma vez, a rotina de trabalho das duas assistentes sociais e cinco agentes comunitárias
responsáveis pelo trabalho social1 nos condomínios populares2 de Parque São José, Duque de
Caxias,3 havia sido interrompida por tiroteios. Os rumores de invasões do tráfico de drogas em um canteiro
de obras em bairro próximo se sobrepunham a boatos sobre tentativas de linchamento de supostos assaltantes que atuavam nos pontos de ônibus próximos. Como os tiros não cessavam, as sete mulheres interromperam o plantão social 4e foram almoçar mais cedo. No restaurante no centro de Duque de Caxias, longe
dos condomínios e seus moradores, elas podiam contar umas às outras como vinham se desdobrando suas
rotinas de visitas domiciliares, vistorias de manutenção predial e reuniões com síndicos. Àquele momento,
um assunto era recorrentemente questionado pelos moradores nos plantões sociais: a legitimidade da
cobrança de taxas de segurança5 – afinal quem a realizava era uma empresa de segurança legalizada ou a

1

2

3
4

5

O trabalho social é composto por um conjunto das atividades de cadastramento, diagnóstico social e acompanhamento, realizado
por agentes comunitárias contratadas para a implementação de políticas sociais.
“Condomínios populares” são as denominações dadas pela administração pública aos empreendimentos imobiliários do programa
Minha Casa Minha Vida (MCMV), lançado, em 2009, pelo governo federal do Partido dos Trabalhadores. Seu objetivo era combater
o déficit habitacional, por meio da produção massiva de novas unidades habitacionais, para três segmentos de renda historicamente alijados do mercado imobiliário: 0 a 3SM, 3 a 6SM e 6 a 10SM. Uma vasta bibliografia já foi produzida sobre o programa.
Duque de Caxias é uma cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, localizada na área geográfica da Baixa Fluminense.
Plantão social é a denominação dada aos atendimentos realizados pelas agentes comunitárias a beneficiários de políticas de habitação social.
O itálico identifica categorias nativas. As aspas duplas reproduzem falas coletadas em campo e citações bibliográficas. As aspas
simples servem à problematização de certas noções. Como não há consenso acerca da legitimidade da cobrança pelo serviço de
proteção, muitos moradores considerando-se extorquidos, tantos outros aderindo de bom grado ao pagamento, marco em itálico
a noção, categoria nativa cujo sentido é largo e remete a uma relação de poder com grupos milicianos, isto é, grupos de agentes da
segurança pública que privadamente fornecem e cobram pelo serviço de segurança.
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milícia? Nenhuma das agentes comunitárias anotava em seus cadernos de campo a cobranças dessas taxas,
mas o aumento dos questionamentos dos moradores as impelia a se portarem como mediadoras entre eles,
as gestões condominiais e suas ligações perigosas.6
Durante os seis meses em que realizei trabalho de campo com essa equipe de trabalho social, repetidas
vezes ouvi as integrantes explicarem a situação da cobrança das taxas de segurança como uma forma ilícita
de ocupação do “vazio” deixado pela “ausência do Estado”. Na visão de assistentes sociais e agentes comunitárias, os beneficiários do programa habitacional seriam “como crianças”, que precisariam de atenção e orientação contínuas, sem as quais eles seriam manipuláveis por atores mal intencionados. Apesar dos meses
de trabalho social para cadastramento das famílias e de um ano de plantões sociais que acompanhavam as
suas mudanças para as novas unidades habitacionais, o trabalho social ainda teria sido insuficiente, incapaz
de fortalecer os laços comunitários entre aquelas famílias oriundas das mais diversas regiões do município
de Duque de Caxias (Figura 2). Sem a construção de vínculos sociais fortes entre os moradores, o poder
paralelo – fosse o tráfico de drogas ou a milícia – ocuparia o “vazio institucional” deixado pelo Estado, assumindo a prestação de certos serviços, como venda de botijões de gás, serviço de vans e mototaxis e oferta de
TV a cabo e internet. Nesse sentido, segundo a visão da gestão do programa, mercados informais e ilícitos
se desenvolveriam nas frestas deixadas em aberto pela política pública e sua incapacidade de fomentar a
costura de um tecido social do qual emergisse um arranjo político legítimo.7
Como venho acompanhando o dia-a-dia das agentes comunitárias, desde 2009, ao longo dos programas
PAC Favelas,8 Morar Carioca9 e Minha Casa Minha Vida, fui desenvolvendo uma interpretação alternativa à
organização de mercados ilícitos em periferias urbanas sob intervenção governamental. Como procurarei
demonstrar ao longo do artigo, as próprias negociações empreendidas pelas agentes comunitárias para a
realização das obras urbanas alimentam os mercados ilícitos organizados em territórios da pobreza.
As áreas de planejamento 4 e 5 compõem a chamada “zona oeste” da cidade. As especificidades da
sociabilidade urbana nessas localidades foram tratadas por mim em Araujo, 2017b.
Com essa discussão, o artigo pretende contribuir com dois campos da literatura de estudos urbanos. Em
primeiro lugar, pretendo oferecer uma descrição etnográfica das ambiguidades e contradições de políticas
sociais de desenvolvimento no Brasil. Após um “ajuste urbano” nos anos 1980 (Arantes, 2004), agências
multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco InterAmericano de Desenvolvimento, se tornaram atores
políticos centrais nas políticas urbanas da América Latina. A atuação dessas agências já vinha de mais longa
data – basta lembrar a USAID, dos anos 1960 – mas, nos anos 1980, assumiu um volume de investimentos sem precedentes (Idem). A criação da UN-Habitat, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos, em 1978, abriu o caminho para uma nova escala de financiamento internacional em políticas
sociais em países em desenvolvimento. Se a limitação de recursos locais justificava as demandas por financiamentos externos, as verbas, por sua vez, vinham acompanhadas de uma série de prescrições obrigatórias
de reestruturação dos Estados. Em sua dissertação de mestrado, o arquiteto Pedro Arantes (2004) analisou
o processo de construção institucional do nicho internacional de programas de erradicação da pobreza

6

7

8

9

Tomo de empréstimo a expressão “ligações perigosas” de Michel Misse (1997), cujo trabalho procura traçar as conexões entre o
mercado de drogas e a venda de proteção por parte de policiais militares. Ela é suficientemente boa por marcar a sobreposição
de práticas criminais e estatais, que, em última instância, garante a própria reprodução do mercado ilícito. No caso mencionado
acima, as ligações perigosas procuram sinalizar a articulação entre a forma de gestão condominial e as relações com a milícia da
área onde foi construído o condomínio popular.
A preocupação com a organização de mercados ilícitos em áreas sob intervenção governamental, quer fossem favelas em processos de urbanização, quer fossem conjuntos habitacionais e condomínios populares, não se restringia à equipe de trabalho social
que eu acompanhei de 2014 a 2015. Em 2014, a Caixa Econômica Federal, banco público financiador de inúmeras políticas sociais,
lançou uma chamada para projetos de intervenção urbanística e social em doze condomínios populares do programa Minha Casa
Minha Vida em todo território nacional. O objetivo era utilizar o fundo socioambiental do banco e realizar um Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Territórios no combate ao “problema da violência urbana” nesses novos espaços de moradia,
então amplamente noticiado em todo o país. Trabalhei, como consultora, em dois dos condomínios populares selecionados por
esse edital da Caixa Econômica, um em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e o outro em São José de Ribamar, Maranhão. Funcionários da Caixa Econômica e das secretarias de habitação dessas cidades, como a equipe de trabalho social de Duque de Caxias,
entendiam que mercados ilícitos – nesses dois casos, especificamente o de drogas – se organizavam, em virtude da insuficiência do
trabalho social.
O PAC Favelas foi um braço do Programa de Aceleração do Crescimento, criado em 2007, pelo governo federal do Partido dos
Trabalhadores. O PAC foi uma importante política de investimentos em infraestrutura no país. O PAC Favelas foi especificamente
direcionado à urbanização de territórios da pobreza, por meio da construção de infraestrutura urbana e equipamentos sociais.
O Morar Carioca foi um programa de urbanização de favelas, criado em 2010, pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Seu objetivo era prover condições mínimas de habitabilidade para casas e construir infraestrutura urbana em uma série de agrupamentos
de favelas do município.
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urbana. O Brasil ocupou lugar central como um “laboratório” de programas habitacionais nesse segmento
do “circuito do capital da pobreza” (Roy, 2010). Nas últimas quatro décadas, experiências de urbanização por
todo o país foram compiladas e sistematizadas em relatórios sociais, avaliações políticas e manuais de boas
práticas, exportados a outros países em desenvolvimento (Cf. Villarosa & Magalhães, 2012, por exemplo).
No emergente “circuito de capital e verdade” sobre moradia, no qual a acumulação e sistematização de
informações engendraram uma política da verdade sobre a pobreza urbana (Roy, 2010), consolidou-se uma
poderosa “comunidade interpretativa” (Mosse, 2005) de consultores e gestores, na qual pessoas, documentos e modelos de intervenção circulam de uma certa maneira.
Nos fluxos contemporâneos desse “circuito do capital da pobreza,” Medelín assumiu centralidade em
2014, ao sediar o 7º Fórum Urbano Mundial, em reconhecimento da inovação das políticas urbanas no combate à violência e desenvolvimento local. O urbanismo social, teoria do planejamento urbano que embasou
as intervenções governamentais na cidade, baseia-se em duas premissas: a de que os clientes do urbanista
são os cidadãos (e não os governos) e a de que o planejamento é uma engrenagem na organização do espaço,
ao lado do serviço social, do direito, da medicina sanitarista, etc. A contínua interação de técnicos de programas sociais e beneficiários, antes, durante e depois dos programas, seria a chave da promoção de inclusão
social, refletida, por sua vez, na melhora de certos indicadores, tais como redução das taxas de criminalidade,
aumento na criação de empregos, crescimento da renda, etc (Quinchía, 2011; Echeverri, 2016). Políticas
sociais pautadas na participação comunitária não são novidade no Brasil e existem desde o final dos anos
1970 (Araujo, 2013). De todo modo, expressão do forte presentismo compartilhado entre os estudos urbanos (Fischer, 2014) e os braços técnicos da área, a metodologia do arquiteto e urbanista Gustavo Restrepo,
coordenador do plano de intervenção da famosa Comuna 13, foi amplamente divulgada pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil como uma novidade a ser copiada.10 Em 2013, A Caixa Econômica Federal,
um dos agentes financeiros da política de habitação social no Brasil, consolidou a metodologia no Caderno
de Trabalho Técnico Social, orientador das intervenções do PAC Favelas e do Minha Casa Minha Vida a nível
nacional.
Em face desses padrões de urbanização do capital (Harvey, 1982), não chega a ser surpreendente que a
literatura de estudos urbanos latino-americano compartilhe uma agenda de pesquisas. No Brasil (Shimbo,
2010; Rizek & Georges, 2014), no México (Valenzuela-Aguilera, 2015; Carvalho, 2016) e no Chile (Hidalgo,
2005; Araos, 2016), pesquisadores têm investigado as formas de provisão de habitação social e seus efeitos
sobre os arranjos familiares da população de baixa renda. No Brasil, a economista Mariana Fix (2011) investigou os processos de financeirização do mercado imobiliário brasileiro. A arquiteta Lucia Shimbo (2010)
analisou a construção do nicho de “habitação social de mercado”, resultado das novas relações entre Estado,
construtoras e capital financeiro. A arquiteta Eliana Andrade (2011) analisou as rupturas e continuidades
entre o Banco Nacional de Habitação (1965–1986) e o MCMV. Os arquitetos e urbanistas Adauto Cardoso
e Luciana Lago (2013) investigaram os efeitos territoriais de periferização da habitação social, promovidos
pelo MCMV. As sociólogos Cibele Rizek e Isabel Georges (2014) estudaram as subversões de sentido da participação movimentos sociais na política habitacional. Minha tese de doutorado (Araujo, 2017) investigou o
que chamei de “circuito das obras urbanas”, que garantem a produção e a distribuição de acesso à moradia
para a população de baixa renda.
Este artigo, por sua vez, pretende lançar luz sobre dinâmicas invisíveis da implementação da política e
analisar aquelas que são moralmente repelidas e omitidas na produção dos relatórios sociais: as negociações
que as equipes de trabalho social realizam com atores dos mercados ilícitos de drogas e segurança. Como
a cena de abertura deste artigo procurou destacar, as interações entre agentes comunitárias, traficantes de
drogas e milicianos são correntes e centrais à administração de programas habitacionais. Mantidas fora dos
relatórios, elas acabam tendo efeitos contraditórios, que pretendo explorar adiante.
Antes de passar à etnografia, cabe fazer uma breve descrição do surgimento e funcionamento do trabalho
comunitário nas periferias urbanas brasileiras. O trabalho comunitário da Igreja Católica antagonizava com
o trabalho de base do Partido Comunista já nos anos 1960 (Lima, 1989). Então naquele momento, seus
sentidos variavam entre a disciplinarização da força de trabalho e a politização do cotidiano. No final dos
anos 1970, quando o país então se redemocratizava, ele foi incorporado pelas burocracias governamentais
que surgiam com a missão de prover serviços urbanos às periferias. A partir desse momento, moradoras de
favelas – especialmente mulheres, vale destacar – passaram a ser contratadas como agentes comunitárias,
“fazendo o elo entre a comunidade e o governo” (Feltran, 2007; Araujo, 2013) e realizando uma pluralidade

10

http://www.caubr.gov.br/o-que-se-deve-copiar-de-medellin-nao-sao-os-projetos-mas-a-metodologia/.
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de atividades: cadastramento de beneficiários em programas sociais, orientação técnica de construção, avaliação de condições de habitabilidade, organização de reuniões comunitárias, etc. Nesse sentido, as agentes
comunitárias compilam informações sem as quais arquitetos, urbanistas, médicos sanitaristas e assistentes
sociais não teriam como trabalhar e os planos de intervenção urbanística se territorializar.
Negociações sobre a realização de obras urbanas em territórios da pobreza envolvem uma grande dose
de tensão. Como alguns pesquisadores têm argumentado (Abramo, 2009; Magalhães, 2013; Araujo, 2016
e 2017a), as políticas de habitação social alimentam mercados imobiliários informais. Em meio às obras,
as agentes comunitárias avaliam condições de habitabilidade, produzindo, em decorrência, dados sobre os
déficits habitacionais quantitativos e qualitativos. Essas informações são cruciais ao planejamento das intervenções que serão feitas sobre as casas das famílias: quais serão removidas, quais serão trocadas por outra
unidade habitacional, quais serão integradas às redes de eletricidade e esgotamento sanitário, etc. O desdobramento dessas ações são inúmeras especulações e negociações de preços de alugueis, compra e venda
de imóveis e de valores simbólicos das mais variadas formas de moradia. Se as consequências das políticas
de habitação social para beneficiários já foram estudadas anteriormente (Cavalcanti, 2007; Abramo, 2009;
Magalhães, 2013; Conceição, 2015; Coutinho, 2017; Araujo, 2017a), pouco tem sido dito sobre os desdobramentos dessas políticas para atores dos mercados ilíciticos operando em favelas e comunidades.11 Quais
são os sentidos atribuídos às obras urbanas por traficantes de drogas e milicianos? Como a autorização para
implementação das políticas em territórios sob seu controle são obtidas? Quais são as consequências das
negociações empreendidas para a obtenção da autorização?
Tendo em vista responder a essas perguntas, lanço mão da etnografia como uma lente de aumento sociológica que permite acessar dinâmicas invisibilizadas nos relatórios sociais das políticas habitacionais e
apreender os padrões de interação entre agentes comunitárias, traficantes de drogas e milicianos. As agentes comunitárias antecipam os efeitos que as obras urbanas terão sobre as dinâmicas dos mercados ilícitos
controlados por esses atores e desenvolvem estratégias que afastem o uso da força contra si. No esforço de
transformação do medo em cálculos racionais, as agentes comunitárias adotam o ponto de vista de traficantes e milicianos e refletem sobre o valor que postes de luz, ruas pavimentadas, equipamentos de lazer,
etc. podem assumir nas dinâmicas dos mercados ilícitos de drogas e segurança. Como então as agentes
comunitárias enquadram (Goffman, 1982) a aproximação e o desenrolar da interação com esses atores, de
modo a controlar tensões e afastar a possibilidade de uso da força, é a questão que pretendo responder.
Nesse sentido, meu interesse, neste artigo, recai sobre as diferentes “técnicas de administração do social”,
ou os “arranjos de atividades sociais no espaço e no tempo” (Goffman, 1982), empregadas pelas agentes
comunitárias para fazer trabalho social: sua capacidade de interpretar elementos relevantes dos encontros
com traficantes e milicianos, sua habilidade no exercício da alteridade, seu esforço de “pôr entre parênteses”
aspectos da ação social do outro e criar “zonas de relevância” para sua própria atenção e atuação (Schultz,
1974). Quais conflitos emergem e quais ajustamentos podem ser feitos nas interações face-a-face entre essas
trabalhadoras da política habitacional e atores de mercados ilícitos? Como as agentes comunitárias podem
“apreender os ambientes” (Thévenot, 2001, p.5) conflituosos em que trabalham? Tomando então o ponto de
vista das agentes comunitárias que venho acompanhando desde 2009 em seu trabalho de campo, a seguir
descrevo e comparo as negociações desenvolvidas em favelas de tráfico e áreas de milícia, a fim de compreender como as obras urbanas conflitam com e se acomodam aos mercados ilícitos.

Negociando com os meninos do tráfico

Desde os anos 1990, nos preparativos para o início das obras urbanas, a prefeitura passou a intermediar o
contato entre empreiteiras e associações de moradores. Estas últimas ficavam com a incumbência de, por
um lado, recolher currículos de moradores que quisessem oportunidades de trabalho e, por outro, mediar a
relação entre as equipes de obras e os traficantes de drogas.
O recurso ao uso da força está sempre no horizonte das interações de lideranças comunitárias com traficantes e não faltam boatos e histórias de atos extremamente truculentos. Contudo, algumas transações
garantem que as obras sejam realizadas nas favelas. As lideranças podem fazer o pagamento de pedágio, em
dinheiro vivo ou em sacos de cimento, ou prestar favores, como assinar a carteira de trabalho, empregar
11

Distinguo favelas e comunidades como categorias nativas para seguir a diferenciação moral feita pelos próprios atores sociais entre
favelas de tráfico e áreas de milícia. Comunidade é um termo amplamente usado como forma de limpeza moral (Machado da Silva,
2008) e de distinção entre moradores e bandidos (Birman, 2008). Nas áreas de milícia, comunidade aparece como referente da
região moral da tranquilidade, da ausência do tráfico. Como a presença e atuação de grupos milicianos são pouco tematizados na
vida pública dessas localidades, o termo também reivindica a diferenciação em relação aos bandidos. Seguindo Machado da Silva
(2008), para me referir a ambos espaços, usarei o termo territórios da pobreza.
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algum familiar ou fornecer uniformes das obras, para que os bandidos “se vistam de trabalhador”, durante
as incursões policiais. Em troca, elas recebem autorização para as obras, um aval que assume a forma de
mercadoria política (Misse, 1999), pela transmutação do poder marcadamente assimétrico em recurso com
valor econômico. Desde a pioneira interpretação de Michel Misse sobre o narcotráfico (1999), o arrego, isto
é, a compra, por parte de traficantes, da permissão de policiais para o exercício do seu comércio, é entendido
como a mercadoria política que garante a existência e o funcionamento do mercado de drogas, no Rio de
Janeiro. O que minhas interlocutoras salientam é que a autorização também se torna um recurso cobrado,
pelos próprios traficantes, das lideranças e agentes comunitárias.
A transação é necessária, porém não é condição suficiente para a realização das obras. A autorização para
o trabalho é uma mercadoria que evita e adia o uso da força, mas ela nunca encontra um equivalente. Para
aquele que adquire autorização, ela abre uma espiral de dívidas, cuja administração é bastante delicada.
O pagamento do pedágio vem, nesse sentido, acompanhado de inúmeras estratégias de autovigilância.
Os trabalhadores das obras são cautelosos em dizer os locais verdadeiros em que moram, em empregar expressões ou cantar músicas que façam referências a facções rivais. Ver-se envolvido na prestação
de favores, seja a compra de uma quentinha, seja o transporte de alguma carga, é fundamental para a
manutenção da autorização, mas motivo de enorme receio. Os trabalhadores das obras nunca sabem a
quais situações podem ser submetidos.
Ao lado das associações de moradores, as agentes comunitárias também desenvolvem interações particulares com os traficantes de drogas. A circulação das agentes, especialmente daquelas que não são moradoras
locais, depende da sua identificação, pelo uniforme, crachá e prancheta, e principalmente da capacidade
de ler o clima da favela (Cavalcanti, 2008), as variações nos elementos que compõem aquele ambiente.
Conhecer os termos e as gírias é de importante valia, mas saber ler o movimento – a dinâmica na boca de
fumo –, a circulação dos bondes – os trânsitos de gerentes, soldados, aviões e olheiros pela favela12 –, o fluxo
dos mototaxis, a descontração das conversas na boca, o som de fogos de artifício é decisivo para circular em
segurança. Ainda assim, não é difícil se encontrar no meio do fogo cruzado, nas trocas de tiro com facções
rivais e com a polícia. Nos treinamentos de novas agentes comunitárias, a instrução sobre esses índices de
atenção são uma importante etapa do processo de formação.
O gênero e a idade são duas categorias da diferença centrais ao enquadramento das interações entre
agentes comunitárias e traficantes. Se, no final dos anos 1970, as agentes eram principalmente mulheres
por serem as atividades por elas realizadas entendidas como coisas de mulher,13 paulatinamente, o gênero
se tornou fator decisivo para a capilaridade dos programas sociais. Nas seleções das equipes de trabalho
social, a partir dos anos 1990, as atividades de cuidado e as qualidades supostamente femininas de empatia
e compreensão articularam-se no que Bila Sorj vem chamando de “care social” (Sorj, 2014). Tenho pontuado
ainda que a consolidação do mercado ilícito de drogas fez do gênero uma categoria da diferença central para
a garantia da própria circulação de técnicos nas favelas e realização das obras. Vejamos como o gênero arma
as interações sociais e garante negociações entre agentes comunitárias e traficantes de drogas.
No chão da favela, as mulheres inspiram menos desconfiança, ao contrário de homens que levantam
a suspeita de serem policiais disfarçados. Assim como as lideranças, as agentes comunitárias dependem
da autorização para fazer trabalho social. Os recursos que elas têm ao seu dispor são os cadastramentos,
bem menos tangíveis do que dinheiro e disfarces. A autorização é obtida de outros modos. Alguns pequenos serviços, como escoltas de traficantes para sair da favela e transmissão de mensagens entre morros da
mesma facção, podem ser cobrados. Mas é possível evitar as espirais de dívidas e enquadrar as interações
em outros registros.
Se o gênero garante que a atenção e a desconfiança não sejam atiçadas, ele sozinho, porém, não é suficiente para compreender o tom dos encontros. A idade é uma segunda categoria da diferença negociada
entre os atores. As agentes comunitárias mais velhas são vistas principalmente em seus papéis de mães e
tias. Diante delas, os bandidos são os meninos do tráfico. A idade cronológica do sujeito importa menos do
que o estabelecimento de uma relação de superioridade moral, que pode agir em dois sentidos. Aquelas que
estiveram envolvidas no cuidado dos meninos do tráfico quando pequenos – quer tenham sido mães, vizinhas, mães crecheiras ou tias da creche – conseguem a atenção para falar. O cuidado inspira respeito e autoridade. A depender da relação privada, de maior ou menor intimidade, essas mulheres acionam elementos
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Sobre a hierarquia na boca de fumo, Cf. Grillo, 2013.
As primeiras agentes comunitárias, no início dos anos 1980, eram educadoras, faxineiras e inspetoras de creches e escolas comunitárias, auxiliares em postos de saúde, dedicadas, portanto, a atividades de cuidado.
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da história de vida dos meninos para desculpar a sua adesão ao mundo do crime. Não se trata, portanto,
somente de um marcador da diferença, mas de um dispositivo moral.14
As agentes mais jovens, por outro lado, se referem aos traficantes como os caras do movimento e estão
sempre alerta contra possíveis flertes. Nas favelas onde elas mesmas moram, os laços sociais intercedem criando barreiras ao infortúnio. Ser a mulher de alguém, conhecer ou ter como parente alguém do movimento
permite reivindicar que o respeito seja mantido. Nesses casos, a interposição de uma figura masculina entre
a agente comunitária e o bandido que nela tem interesse é o que garante a manutenção da distância.
Os modos de endereçamento entre agentes comunitárias e traficantes de drogas, nesse sentido, engajam
certas moralidades e dão o tom das interações sociais. Tanto os traficantes podem solicitar esclarecimentos
sobre quem são as pessoas que estão circulando pelo morro, o que elas estão fazendo e quais são os projetos
de intervenção, como as agentes podem aproveitar momentos de descontração na boca para se apresentar e
discorrer sobre o plano de obras. Os modos de aproximação entre os atores são decisivos para marcar o tom
que norteará o prosseguimento de certas ações que convém (Thévenot, 2001).
Meninos do tráfico ou caras do movimento são duas formas de nomeação dos bandidos que variam ainda
conforme uma terceira qualificação: a avaliação do uso da força. A agressividade nos achaques, nos constrangimentos, nos favores excessivos e na submissão a situações degradantes, expressão da ruindade que
se vale do poder do ferro (Zaluar, 1985) para se impor, são mal vistas.15 São formas de falta de respeito pelo
outro que indicam a impossibilidade de aproximação e negociação.
Nas combinações entre qualificações de gênero e idade e avaliações de força, o respeito é um valor fundamental que dá o tom para o desenrolar de certas negociações. Com bicho ruim, não é possível dialogar; mas
com os meninos do tráfico, sim. A estes, a apresentação como mãe e tia, como mulher que cuida ou como
mulher de respeito garante uma territorialização dos selves (Goffman, 1982), que conquistam a atenção
necessária para a exposição das ideias.
Das mais de duas dezenas de agentes comunitárias que conheci e entrevistei, dois argumentos despontam como estratégias de convencimento mais generalizadas e eficazes: o bem da comunidade e o bom para
o movimento.
No primeiro caso, existe um esforço de identificação e empatia. O conhecimento das famílias ou dos
próprios traficantes desde o nascimento e a infância pode ser mobilizado para marcar o tom da interação
e reivindicar a atenção circunstancial. Nesse caso, as atividades ilícitas são postas entre parênteses e outros
laços – de parentesco, de vizinhança, de amizade – são destacados, de modo a que um conjunto de certos
interesses e valores compartilhados possa prevalecer. A comunidade é mobilizada como a categoria unificadora que abarca a pluralidade de moradores de favelas, sejam eles trabalhadores ou bandidos, identificados pelo lugar social de desprestígio. A partir desse enquadramento, certos repertórios de melhorias são
depreendidos como esforço de efetivação do valor de bem da comunidade: a limpeza, as oportunidades para
as crianças e as casas dignas são algumas variantes.
Um exemplo pode ser útil à compreensão do modo de efetivação do bem da comunidade. Uma equipe de
trabalho social enfrentava dificuldades para manter a lixeira comunitária limpa. Após a realização de um
mutirão, esforço coletivo de obra organizado por moradores e equipes técnicas da prefeitura, alguns vizinhos
deixaram de cumprir os horários e dias de descarte e o ponto voltou a se infestar de ratos, baratas e moscas.
Reconhecendo o empenho das agentes comunitárias em manter o local limpo, um dos gerentes da boca
convocou uma reunião com a encarregada de área e instalou uma placa com as iniciais do dono do morro
ordenando que a lixeira fosse mantida em ordem.
É interessante levar em consideração que questões de moradia e serviços urbanos bagunçam o plantão da
boca, se gerentes e soldados forem chamados a resolvê-los. Interceder como uma garantia externa ao trabalho
de administração das agentes comunitárias, por outro lado, não é necessariamente um problema. O respeito
pelas agentes comunitárias, na realização de seu trabalho de cuidado social, garante alguma cooperação.
O segundo argumento mais eficaz que identifiquei é o bom para o movimento. O regime mercantil
(Boltanski & Thévenot, 1991) é acionado aqui para convencer dos benefícios que as obras podem trazer
para a boca enquanto comércio. Inúmeras vezes ouvi que “o tráfico é o trabalho deles”, em claro esforço
de qualificar as atividades econômicas, pondo entre parênteses a ilicitude das mercadorias transacionadas.
14
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Werneck (2011) analisa, em situações em supermercados, como a velhice opera como dispositivo moral para efetivar certos comportamentos moralmente discutíveis. No caso analisado neste artigo, a infantilização de traficantes de drogas como meninos,
independentemente de suas idades biológicas, serve para diferenciá-los, enquadrar as interações possíveis com eles e abrir brechas
para negociações.
O uso da força da polícia contra os traficantes, nas inúmeras incursões violentas nas favelas, por seu turno, faz dos traficantes voltarem a ser meninos.
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Nesse sentido, as intervenções das obras urbanas devem ser pensadas nas suas consequências positivas para
o incremento do negócio. A instalação de poste de luz perto do local de endolação de cocaína não é passível
de argumentação razoável, por dar excessiva visibilidade a uma etapa importante da produção da mercadoria. A construção de pracinhas e o asfaltamento, em contrapartida, facilitam a organização das atividades da
boca, o conforto de gerentes e soldados e o acesso dos clientes.

Negociando com os caras da milícia

Em área de milícia, a dinâmica de trabalho social apresenta algumas diferenças. A associação é o poder paralelo,
ou seja, é a própria instituição política local que controla os mercados ilícitos. A segurança é a mercadoria
política distintiva da milícia (Misse, 2011), resultado da privatização e comercialização do serviço ofertado por
agentes de segurança. Como argumentei em outro lugar (Araujo Silva 2017b), o modo de prestação da segurança é o que distingue as atividades de milicianos da prestação de proteção realizada em favelas de tráfico,
como Zaluar (1985) já demonstrou no início dos anos 1980, e da venda de segurança por parte de empresas
privadas desse nicho de mercado. Há, nesses territórios, um gradiente de possibilidades que vão desde a
extorsão até a compra deliberada da mercadoria (Cano & Duarte, 2012). A peculiaridade, tenho argumentado,
é a pretensão de apreço moral que justifica que a força seja usada contra aqueles mesmos que pagam pelo
serviço de segurança. Não faltam relatos de coças corretivas que fizeram dos mais jovens cidadãos de bem.
Se os milicianos podem agredir e mesmo matar moradores de áreas sob seu controle,16 a segurança vendida é contra o quê exatamente? O fantasma da violência urbana (Misse, 1999) é extremamente ativo nessas
áreas e estaria sempre à espreita para invadi-las. O ‘medo de viver com medo’, como tenho formulado, acaba
levando a uma submissão, mais ou menos legitimada, ao mando dos milicianos. Os moradores de áreas de
milícia pagam para “manter a violência longe de si”.
As cobranças de taxas de segurança podem ser feitas de moradores e/ou comerciantes, a variar conforme
as áreas. A valorização da mercadoria, como Misse (2011) argutamente destacou, é feita não pela oferta –
melhoria da qualidade do produto, ampliação da produção, aprimoramento de técnicas – mas pelo lado da
demanda. Quanto mais pagantes de segurança, mais valorizada ela se torna. Afinal, as pessoas não querem
ser deixadas de fora das redes de proteção. Nesse sentido, quanto maior for a capacidade de ampliação das
áreas sob seu controle, maior a demanda pelo serviço de segurança.
As negociações entre o trabalho social e as milícias acabam criando portas de entrada para o domínio
de novos territórios. Não me parece que sejam apenas os conflitos com traficantes de drogas por controle
territorial que orientam a ampliação das áreas de milícia na cidade do Rio e nos municípios da Baixada
Fluminense, como Alba Zaluar e Isabel Conceição identificaram em 2007. Da experiência de campo e das
entrevistas com agentes comunitárias, identifico duas consequências particulares e não previstas nas interações entre elas e os milicianos.
A primeira consequência é o reforço da dominação política. Aqui o efeito não é exatamente diferente da
relação que as agentes comunitárias mantêm com qualquer associação de moradores. Os programas sociais levam serviços urbanos e infraestrutura para territórios da pobreza, que animam as instituições locais
interessadas nas parcerias com o poder público (Araujo Silva, 2013; Silva & Rocha, 2008). Mostrar-se uma
entidade capaz de prover serviços aos moradores é condição da legitimação do exercício do poder, como
Machado (1967) mostrou há tantas décadas.
No caso das associações de moradores em áreas de milícia, a incidência do trabalho social sobre os mercados
imobiliários locais tem repercussões particulares. Não posso afirmar que as milícias controlem os mercados
imobiliários de suas áreas. Um survey, realizado em parceria com Mariana Cavalcanti, sobre o mercado de trabalho e o mercado imobiliário em algumas comunidades próximas ao Parque Olímpico, na zona oeste do Rio
(Figura 1), indicou certa concentração de imóveis nas mãos de alguns sujeitos, mas não coletamos informações
suficientes que permitissem traçar os elos desses indivíduos com as associações de moradores. De todo modo,
como pude ouvir em entrevistas e em trabalhos de campo realizados na zona oeste e na Baixada Fluminense
(Figura 2), a intervenção do trabalho social sobre as condições de moradia, mediando as obras públicas e privadas, afeta o tamanho das áreas sob controle das milícias, com desdobramentos econômicos específicos.
Essas intervenções não são exatamente recentes. A experiência de uma das agentes comunitárias que
acompanhei permite traçá-las de volta ao início dos anos 2000. No final da década de 1990, em meio às
obras do programa de urbanização Favela Bairro, foi construído um conjunto habitacional na região das
Vargens, zona oeste da cidade do Rio. Com o propósito de acolher famílias removidas de diversas áreas de
16

Vale destacar que, como Misse, Grillo, Teixeira e Neri (2013) mostraram, as áreas com maiores índices de autos de resistência, isto
é, mortes decorrentes da atividade policial, estão na zona oeste do Rio de Janeiro, extensamente controlada pelas milícias.
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risco geológico da cidade, o conjunto Prefeito, nome fictício, acabou colocando para viver lado a lado pessoas oriundas de favelas de tráfico e de uma importante área de milícia. As negociações com a associação de
moradores desta última para a realização da remoção foram bastante tensas, permeadas por ameaças à mão
armada. A proposta de remanejamento de cerca de mil famílias do terreno arenoso para as novas unidades
habitacionais afetaria significativamente a cobrança das taxas de segurança.
A solução encontrada pela encarregada de área foi levar alguns membros da diretoria da associação de
moradores para visitar o novo conjunto habitacional. Ao contrário dos congêneres construídos nos entornos das favelas sob intervenção do Favela Bairro, o conjunto Prefeito contava com uma sede para a guarda
municipal, escola e creche, posto de saúde e quadra esportiva. Vislumbrando a possibilidade de expansão
da prestação do serviço de segurança e de tantos outros para aquele residencial com boa infraestrutura, a
associação de moradores se convenceu de que a remoção poderia ser um bom negócio.

Figura 1: Shows the Administrative Regions of Rio de Janeiro.

Figura 2: Shows the map of the metropolitan region.
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E foi. Um grupo ligado à associação dessa área de milícia assumiu o controle da entidade representativa
local, que então tinha à frente uma agente comunitária removida da favela de Cidade de Deus, quatro anos
antes. Essa mulher havia capitalizado seus contatos na burocracia municipal para se firmar como liderança
comunitária do nascente conjunto habitacional. Após a chegada de pessoas da milícia, a mulher foi destituída
do cargo e a associação foi transferida para o galpão que deveria ser a sede da guarda municipal. Não sei dizer
se houve algum tipo de negociação entre esse grupo e os guardas municipais que residiam no conjunto.
Mais recentemente, agentes comunitárias do Minha Casa Minha Vida também se viram envolvidas em
negociações de unidades habitacionais com milicianos. Nas proximidades do Parque Olímpico, o cadastramento de famílias para remoção, em virtude da conjunção de uma série de políticas urbanas, levou à quase
extinção de algumas comunidades. Em uma delas, a concessão de apartamentos para membros da diretoria
da associação de moradores garantiu a expansão do controle territorial da milícia. Uma das lideranças comunitárias assumiu a gestão condominial e, como síndica, passou a fazer a cobrança de taxas de segurança das
centenas de vizinhos.
Em Duque de Caxias, em outro condomínio popular do Minha Casa Minha Vida, os síndicos também
passaram a encabeçar a cobrança das taxas. Um conjunto de cinco condomínios foi construído em terreno
baldio na área sob o controle de um miliciano. Já nas negociações com a empreiteira, foi acertada a criação
de um centro comercial, vazio até 2015, quando realizei meu trabalho de campo. Todos os síndicos que
assumiram a gestão condominial faziam a cobrança da segurança e repassavam as verbas para o miliciano.
Em todos esses casos, as taxas de segurança eram deixadas de fora dos relatórios do trabalho social. Nas
vistorias e visitas domiciliares, como disse na abertura do artigo, inúmeras vezes ouvi questionamentos,
por parte dos moradores, sobre a legalidade das cobranças. Como, após a mudança para os condomínios,
os beneficiários passavam a pagar mensalmente luz, água, telefone e gás, muitos deles indagavam se eram
obrigados a pagar também por segurança. Ao contrário das outras contas, esse serviço não era cobrado por
boleto, mas deveria ser quitado em dinheiro, diretamente com os síndicos.
A aceitação da cobrança da segurança segue caminhos distintos, a depender do modo de controle territorial com o qual o serviço é contrastado. Comparar os casos que mencionei anteriormente permite esmiuçar
certas diferenças.
No conjunto Prefeito, a remoção de famílias da área de milícia foi posterior ao remanejamento de moradores de uma favela de tráfico. Por certo período, cada um dos lados do conjunto mantinha seu próprio
mercado e controle territorial. A tentativa de expansão dos negócios – das drogas e da segurança – levaram
à eclosão de uma guerra, que terminou com a vitória dos milicianos.
No condomínio popular da zona oeste, não havia controle territorial do tráfico nas proximidades. A aceitação da taxa de segurança se sustentava eminentemente em uma ideologia do medo. Nessa região do
Parque Olímpico, o temor das invasões do tráfico é amplamente disseminado. Rumores de que facções do
comércio varejista de drogas estariam tentando “invadir as áreas” são recorrentes, moldam as expectativas
e as experiências dos moradores. Em um primeiro momento, qualquer conflito ou forma de uso da força
acende um alerta vermelho. Assassinatos e tiroteios são, em um primeiro momento, cogitados como ameaça
de invasão. A eles se seguem investigações coletivas, articuladas em uma série de rumores, que determinam
mais propriamente a natureza dos acontecimentos.17 Esses rumores criavam uma tensão coletiva que permitia que a síndica justificasse a cobrança da proteção.
No condomínio popular em Duque de Caxias, a venda de segurança surgiu como alternativa a dois modos
de controle territorial. Há inúmeras favelas de tráfico no entorno, fazendo operar a mesma ideologia do
medo mencionada anteriormente. Por outro lado, há ainda um esforço de relativização das taxas de segurança, cobradas em troca do serviço de vigilância. Aquela região contou, por décadas, com a polícia mineira18
e o controle pela intimidação e assassinato. Alternativamente, a milícia não seria tão arbitrária no uso da
força contra os moradores e “apenas” cobraria taxas “modestas”, supostamente compatíveis com os orçamentos familiares. Em comparação com a agressividade das polícias mineiras, o pagamento de taxas de segurança
dava uma perspectiva de continuidade à vida cotidiana nada desprezível.
As experiências da guerra, do ‘medo de viver com medo’ e do medo da morte apresentam três horizontes
de possibilidades dentro dos quais as milícias acabam por se impor. Diferenciá-las permite compreender
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Seria interessante realizar uma pesquisa sobre os rumores em áreas de milícia, seguindo a tese de Palloma Menezes sobre os
rumores da pacificação (2015). Em se tratando de configurações violentas, essa pode ser uma interessante estratégia metodológica.
Fica de fora, porém, do escopo desde artigo.
As polícias mineiras eram grupos de justiceiros que matavam ladrões, em nome de comerciantes. Elas se tornaram conhecidas nos
anos 1950, especialmente na região metropolitana do Rio. Zaluar e Conceição (2007) discutem as linhas de continuidade entre as
polícias mineiras e as milícias.
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os processos de construção das áreas de milícia como regiões morais (Park & Burgess, 1967 (1925)), com
fronteiras sociais específicas que circunscrevem certas sociabilidades urbanas, diferentes daquela da “cidade
partida” (Ventura, 1994) entre morro e asfalto.
Como é possível depreender dos três casos apresentados, o regime mercantil garante o enquadramento
das interações entre agentes comunitárias e milicianos. Ao contrário dos traficantes, os milicianos são
sempre caras, nunca meninos. São homens formados que tocam um negócio bem estruturado. Como um
presidente de associação de moradores falou para uma agente certa vez, ambos “trabalham para a prefeitura”. Nesse sentido, a concorrência entre agentes comunitárias e milicianos pode ser perigosa. Em um
dos condomínios em Duque de Caxias, uma agente comunitária foi ameaçada de morte por um síndico,
que se apresentava como ex-PM. Para afastar a rivalidade que pode se depreender da concorrência – menos
econômica e mais política –, nas três áreas de milícia mencionadas, a negociação do trabalho social só era
possível pela argumentação dos ganhos econômicos que seriam auferidos com as intervenções urbanísticas. O reforço que os serviços urbanos prestam às relações de poder político local é tangível. Os pontos
de maior tensão são as remoções de casas. Nessas situações, cabia às agentes comunitárias reconhecer o
monopólio de poder e garantir a concessão de unidades habitacionais, portas de entrada aos novos territórios, por meio das quais pessoas da milícia tomam, pela intimidação, instituições representativas –
associações de moradores ou gestões condominiais. Uma vez garantido o controle político territorial, é
instituído o negócio da segurança.

Considerações finais

Transações distintas se desdobram dos enquadramentos das interações das agentes comunitárias com traficantes e milicianos. Com os primeiros, o bem da comunidade existe como uma possibilidade. Com os segundos, o bom para o negócio parece prevalecer. Nos dois casos, o que está em jogo é o valor da infraestrutura
e dos serviços urbanos para os atores dos mercados ilícitos. Para evitar tensões negativas das obras sobre
esses mercados, as agentes comunitárias têm que se mostrar devidamente competentes, hábeis para pôr
entre parênteses a ilicitude das mercadorias transacionadas, e capazes de argumentar, tomando o ponto de
vista do outro, o valor das melhorias para seus negócios. Cabe frisar a efetividade do valor da comunidade
para a consecução de atividades do trabalho social em favelas de tráfico. Mas salta aos olhos como o enquadramento exclusivamente econômico dos mercados ilícitos de drogas e segurança garante a aproximação,
interação e algum acordo entre equipes de trabalho social e atores da criminalidade urbana.
As consequências, como as negociações se desdobram para cada um desses mercados, são distintas. A
diferença não parece fortuita e tampouco pode ser menosprezada. Trocando autorização por disfarces e
dinheiro, traficantes de drogas angariam recursos a serem mobilizados nas suas interações com policiais.
Apropriando-se de mesas e bancos, iluminação e calçamento, eles incrementam as condições de trabalho e
as vias de acesso de seus clientes. Milicianos, por outro lado, encontram nas obras e serviços urbanos recursos para alimentar as relações de poder com os moradores de suas áreas. Como lideranças que trazem melhorias, eles armam as bases políticas sobre as quais passam a organizar a venda de segurança. Em períodos
de remoções, pela negociação de unidades habitacionais, eles acessam as portas de novos territórios, para os
quais expandirão o negócio da proteção.
A efetividade de ambos regimes permite ainda dialogar com a perspectiva da sociabilidade violenta, tal
como proposta por Machado da Silva (1994, 1999, 2004). Na acepção dada por esse autor, a criminalidade
urbana que emerge nos anos 1980, nas grandes cidades brasileiras, se distinguiria de práticas criminais precedentes, especialmente o jogo do bicho, por dois principais motivos: por um lado, pela organização social da
criminalidade em torno de um núcleo duro ocupado pelo narcotráfico; por outro, pela transformação qualitativa das interações – mais do que mero crescimento no número de ocorrências de crimes, teria havido uma
metamorfose no uso da força, que deixou de ocupar o papel de garantia externa e assumiu como modo de
interação entre os próprios bandidos. Como argumenta Machado (idem), a formação de um padrão de sociabilidade centrado no uso da força, suficientemente permanente e introjetado subjetivamente, assumiria,
para efeitos concretos, o caráter de uma ordem social – uma ordem violenta. As consequências analíticas,
como o próprio Machado reconhece, levam ao paroxismo da teoria social. Em última instância, o tratamento
da violência como um princípio da ação faz ruir o pressuposto da alteridade das interações sociais, marca
distintiva em comparação às relações objetais.
Essa interpretação de Machado sobre a formação e consolidação do ramo do narcotráfico em favelas e
periferias brasileiras é ainda inovadora em um segundo sentido. Ele sugere que a formação desse padrão de
sociabilidade remete à ordenação de uma esfera da vida social autônoma, que não disputa a legitimidade
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interna do Estado, mas se desenrola em paralelo à crise da ordem pública. Nesse sentido, a ordem violenta
seria contígua à ordem estatal.
Como procurei mostrar ao longo do artigo, o uso da força está no campo das possibilidades, mas é possível evitá-lo por meio de certos endereçamentos dos atores da criminalidade urbana: como moradores ou
comerciantes, no caso dos traficantes de drogas, e como comerciantes e lideranças comunitárias, no caso
de milicianos. O interessante do bem da comunidade, por seu lado, é reivindicar o reconhecimento de uma
ordem social coexistente, que não suplanta tampouco engloba a ordem violenta. O exercício da alteridade
é bastante melindroso, na medida em que há o reconhecimento do mundo do outro, ainda que sobre ele a
ação continue orientada pelo uso da força. O exemplo citado da placa que exige prestação de contas com o
dono do morro de quem não mantivesse a limpeza da lixeira mostra o caráter de recurso externo que a força
assume, quando prevalece o bem da comunidade.
O princípio do bom para o movimento, por outro lado, traz à tona a importância do dinheiro como mediador da coexistência entre as duas ordens sociais (Feltran, 2014). O esforço de tradução do valor de infraestruturas urbanas como “melhorias para a comunidade” em “melhorias para o negócio” pode ser entendido
como um torneio de valor (Appadurai, 1986), em que o próprio objeto valorado transita entre arenas sociais
regidas por diferentes princípios – a arena do direito e a arena do mercado. Para que as obras aconteçam e
os serviços urbanos sejam oferecidos é preciso justificá-los em outros dos seus significados, vistos por outros
pontos de vista. É pelo movimento de valorização econômica, para o mercado de drogas e para o mercado
da segurança, que as obras, infraestruturas e serviços urbanos acabam por se efetivar em seu valor como
direito à moradia.
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O artigo comenta trabalhos da nova geração de pesquisadores dos mercados ilegais no Brasil,
e resume o modelo sociológico interpretativo da ‘acumulação social da violência’, desenvolvido
para o Rio de Janeiro, e utilizado por diferentes pesquisadores em diferentes casos com altas
taxas de violência, como Colômbia e México na América Latina. O modelo agrega três elementos
que se retroalimentam na escala do tempo e pela expansão espacial. É preciso que haja i) acumulação social de desvantagens, ii) sujeição criminal e iii) expansão de estratégias aquisitivas
em redes baseadas na informalidade e em mercados ilegais, entre as quais é decisiva a oferta de
mercadorias políticas. Mercadorias políticas são bens de natureza política (envolvendo a privatização de segmentos da pretensão de soberania do Estado sobre o monopólio da violência) por
diferentes agentes que os negociam por bens econômicos ou outros bens políticos.
Palavras-chave: Violência; desvantagens; sujeição criminal; mercados ilegais; mercadorias
políticas
Dois artigos desta edição tratam, com muita competência e originalidade, de vários aspectos do que pode
ser considerado um dos principais “enigmas” da acumulação social da violência no Brasil. Enigma, aqui,
significa desafio teórico nos limites da explicação sociológica bem sucedida. O artigo de Daniel Hirata e
Carolina Grillo é uma excelente síntese comparativa do movimento das facções no Rio e São Paulo e oferece
uma ótima oportunidade para a reflexão de uma parte do enigma. Em outro registro, o artigo de Marcela
Araújo, ao detalhar no plano micro as relações de agentes comunitárias (que trabalham para o governo local)
com traficantes e milicianos, acrescenta outra dimensão importante do nosso enigma, relacionada à conhecida questão da suposta “ausência do Estado”. Vejamos, em linhas gerais, como se apresenta o enigma, não
sem antes passearmos pela consolidação dos aspectos comuns e mais conhecidos do processo que tenho
chamado de “acumulação social da violência” (Misse, 1999; 2006; 2018).
Em um período de quarenta anos, entre o início da década de 80 do século XX e a atualidade, um processo
que tenho chamado de “acumulação social da violência” ganhou contornos que abrangem hoje praticamente todo o Brasil urbano. A taxa de homicídios passou de 12 por cem mil habitantes em 1980 para 30
por cem mil em 2017, mais que dobrando num curva ascendente sem qualquer recuo significativo. A população prisional brasileira passou de 60 mil em 1980 para cerca de 800 mil em 2019, das maiores do mundo.
O padrão de criminalidade urbana atravessou uma grande transformação no mesmo período, com a progressão dos crimes violentos em relação aos crimes não-violentos (Adorno, 1995; Zaluar, 1994; Misse, 1999).
Mas a grande mudança se deu na passagem do criminoso individual ou que agia em pequenos grupos para
a constituição de redes criminais de grande porte, substituindo organizações tradicionais de tipo familístico,
como ocorria há décadas no “jogo do bicho”, por redes horizontais de gangues chamadas “facções”, nascidas
dentro do sistema penitenciário, surgidas inicialmente como agências de proteção dentro das prisões e,
depois, como articulação, sob um mesmo comando, de redes de pequenas empresas do tráfico de drogas e
outros crimes. O volume de prisões por tráfico em relação ao total de prisões no mesmo período indica essa
transição.
As primeiras “facções” surgiram no Rio de Janeiro nos anos 80, dentro do sistema penitenciário. Receberam
o nome de facções porque disputavam, umas contra as outras, o monopólio da proteção e do mercado de
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drogas ilícitas. Os principais coletivos criminais surgidos no Rio são o “Comando Vermelho” (CV), o “Terceiro
Comando” (TC) e uma dissidência do CV surgida nos anos 90, os “Amigos dos Amigos”(ADA). Nos anos 90,
sob o efeito-demonstração das facções cariocas, surgiu e cresceu em São Paulo, também dentro do sistema
penitenciário, o “Primeiro Comando da Capital” (PCC). Ele logo ganhou a disputa com facções menores
e se estabeleceu como o único e principal coletivo criminal do Estado de São Paulo. Diferentemente do
“Comando Vermelho” e do “Terceiro Comando” do Rio, o PCC buscou construir formas de distribuição do
poder menos verticais e, digamos, mais igualitárias. Trataremos disso mais à frente.
O processo que, primeiro gerou o Comando Vermelho e depois o Primeiro Comando da Capital, vem
se verificando, ano após ano, em praticamente todos os estados brasileiros, também a partir do sistema
penitenciário ou em conexão com ele. Esse processo se caracteriza seja pela expansão de “filiais” do CV e
do PCC, ora por um processo de “franquias” a coletivos criminais locais, ora pelo aparecimento de novos
coletivos de presidiários, que disputam ao CV, ao PCC e às suas franquias locais, com novos nomes e siglas, o
mercado atacadista e varejista de drogas e armas ilícitas nas rotas e cidades em que atuam. Coletivos criminais de diferentes tamanhos ou importância, como a “Família do Norte”, no Amazonas, a “Família Monstro”
em Minas Gerais e Goiás, a “Okaida” em Pernambuco e Paraíba, e assim por diante, começam a ganhar o
noticiário e a notoriedade. No Rio Grande do Sul, nada menos que sete coletivos, entre os quais os mais antigos são “Os Manos” e “Os Brasas” disputam o mercado e o poder local, em conflitos dentro e fora do sistema
penitenciário. Como se chegou a isso? Como foi possível a “nacionalização” dos coletivos criminais do Rio e
de São Paulo? Como o CV e o PCC puderam alcançar, em pouco mais de uma década, até mesmo o controle
da distribuição de parte substancial do atacado de drogas e armas a partir do Paraguai e da Bolívia?

A acumulação social da violência

Um complexo conjunto de fatores tem sido atribuído como explicação para toda essa mudança. Numa
tentativa de síntese dos principais fatores, que agem se retroalimentando, tenho proposto um modelo de
“acumulação social da violência”. Inicialmente aplicado ao Rio de Janeiro, ele hoje tem sido aplicado, por
vários pesquisadores, a outros estados brasileiros, como Alagoas e Espírito Santo e a países com altos índices
de violência, como Colômbia e México. O modelo do processo de acumulação social da violência é históricosocial e agrega três fatores principais que se retroalimentam na escala do tempo e pela expansão espacial. É
preciso que haja acumulação social de desvantagens, sujeição criminal e expansão de estratégias aquisitivas
em redes baseadas na informalidade e em mercados ilegais, entre as quais é decisiva a oferta de mercadorias
políticas. Mercadorias políticas, como tenho proposto em meus trabalhos, são bens de natureza política
(envolvendo a privatização de segmentos da pretensão de soberania do Estado sobre o monopólio da violência) por diferentes agentes que os negociam por bens econômicos ou outros bens políticos (Misse, 1999;
2006).
A acumulação social de desvantagens depende de vários fatores que ocorrem no tempo histórico e se
expandem no nicho que lhes está reservado: rápida urbanização com baixa capacidade de absorção da população migrante pelos serviços básicos (educação, saúde, segurança, moradia, transporte coletivo) produzindo
crescente acumulação social de desigualdades por décadas seguidas; ingresso, no mesmo período, dessas
populações nos apelos da sociedade de consumo com forte desigualdade de renda, produzindo altos níveis
de privação relativa e estratégias aquisitivas informais principalmente na parcela mais jovem da população;
transição cultural de identidades hierárquicas para demandas de identidades sociais igualitárias, produzindo mudança anômica na estrutura familiar, na eficácia coletiva no âmbito da família e das formas de vida
vicinais e comunitárias e a emergência de conflitos de raça, de gênero e de crises de legitimação da autoridade no plano local e institucional, especialmente na relação com a polícia. A sustentação de uma política
criminal fortemente repressiva sobre os efeitos dessas estratégias nos mercados informais e ilegais urbanos, especialmente nas favelas e na periferia, aprofundou a sujeição criminal de jovens pobres. Pequenos
ladrões e jovens traficantes pobres do varejo de drogas, trabalhando para patrões locais, viveram uma corrida armamentista para defender seus pontos de venda em relação a outras gangues do mesmo tipo que
ambicionavam seu lugar. Um processo de territorialização do tráfico de varejo nas favelas e morros do Rio
de Janeiro, acompanhado de conflitos armados com outras gangues e com a polícia desencadearam muitas
mortes e prisões, fortalecendo o ciclo de acumulação social de desvantagens, agora na relação com o Estado,
especialmente com a polícia, a justiça criminal e o sistema penitenciário. O resultado foi mais repressão,
com operações violentas preferencialmente voltadas à população favelada, produzindo, em resposta, fortalecimento dos coletivos que haviam se formado para protege-los. A expansão de estratégias aquisitivas em
redes baseadas na informalidade e em mercados ilegais foi a resposta encontrada, por parcelas de jovens
pobres, para produzir resiliência, criar agências de proteção e resistir à acumulação social de desvantagens,
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mas acabou por coloca-los ainda mais vulneráveis à sujeição criminal e à sua reprodução ampliada para
familiares, vizinhos e moradores dos mesmos bairros e comunidades. A associação de repressão violenta,
arbitrária e letal da polícia, por um lado, com a oferta de mercadorias políticas por policiais aos patrões do
tráfico, por outro, aumentou o preço das drogas e armas transacionadas, levando a rebeliões comandadas
pelo já fortalecido Comando Vermelho, que perdia parte de sua arrecadação para a polícia. A incriminação
desenfreada de jovens pobres em todo o período aumentava sistematicamente o encarceramento, para além
do número de vagas disponíveis no sistema penitenciário, aprofundando a terrível situação dos presos e
levando-os a se organizarem para defender direitos e protegerem-se da violência de outros presos e das
arbitrariedades dos agentes penitenciários. A sujeição criminal de vários indivíduos, que começara a ganhar
uma identidade coletiva no início dos anos 80, por efeito-demonstração de sua convivência com os presos
políticos da ditadura militar, tomou a forma de um coletivo, de um primeiro sujeito coletivo criminal, ainda
dentro do sistema penitenciário: o “Comando Vermelho”.

A sujeição criminal

O conceito de sujeição criminal pretende dar conta de um processo social que antecipa preventivamente a
incriminação produzindo socialmente o que se supõe ser uma subjetividade propensa ao crime (Misse, 1999;
2018). Em outras palavras, refere-se, por um lado, à crença, partilhada por largos segmentos da sociedade,
de que o crime habita o sujeito, de que exista no sujeito uma propensão criminal, de alta periculosidade e
potencialmente irrecuperável; de outro, refere-se ao processo de subjetivação que constrói, na experiência
social, esse sujeito como um sujeito criminal compatível com a referida crença, sujeito que será objeto de
políticas de extermínio, ou de conversão religiosa e ressocialização (Teixeira, 2013). A afinidade entre esse
processo de subjetivação e o pertencimento do indivíduo a grupos sociais de baixa renda e de minorias étnicas ou raciais completa o processo de sujeição criminal, seja pela dimensão da sua potencial incriminação
preventiva, seja pela efetivação da subjetivação do crime em sua experiência social. No Brasil, são chamados
de “bandidos” e são atualmente associados ao tráfico de drogas e ao assalto armado (Misse, 2018; Willis,
2017). São os “comandos”, os coletivos criminais – na verdade, “sujeitos criminais coletivos”, pois têm nomes,
identidades próprias, redes estáveis, resiliência e “portam o crime” com orgulho, portam a “sociabilidade
violenta” (Silva, 2016) como uma forma de ameaça à polícia e a quem não for com eles. Examinemos rapidamente dois modelos desses coletivos, os dois mais importantes no país, o “Comando Vermelho” e o “Primeiro
Comando da Capital”, que são também os mais estudados pelos pesquisadores até agora (Sobre o CV: Zaluar,
1994; Misse, 1999, 2006; Barbosa, 1998, 2005; Dowdney, 2003; Souza, 1996; Arias, 2006; Lessing, 2018;
Grillo, 2013; Glenny, 2016. Sobre o PCC, Jozino, 2005; Dias, 2013; Biondi, 2010, 2018; Feltran, 2011, 2018;
Hirata, 2018; Willis, 2015; Dias e Manso, 2018).

Os dois principais sujeitos criminais coletivos: o CV e o PCC

Dois pesquisadores que trabalharam sob a minha supervisão, Luke Dowdney (e, anos depois, Carolina
Grillo), desenvolveram o esquema que apresentei originalmente em 1997 sobre a estrutura das “bocas de
fumo” do Comando Vermelho no Rio de Janeiro e que agora recupero de forma mais completa. Observem
que há dois esquemas. No esquema mais geral as ligações são em redes diferenciadas e pouco hierárquicas a
não ser na relação com o Comando dentro do sistema penitenciário, que é inteiramente hierárquica. Ela se
faz através dos conectores visitantes (“fiéis”, “donos”, “advogados”, “familiares”) ou através do uso clandestino
de telefones celulares pelos presos. Já nas “bocas de fumo”, que são os pontos de venda territorializados, há
uma estrutura hierárquica que vai do “dono” até os “soldados” (traficantes armados que protegem a “boca,
“vapores” (varejistas da droga) e “aviões” (que compram e revendem em outros lugares). Há informações de
reuniões gerais clandestinas, com dezenas ou centenas de “donos” ou “gerentes gerais” em situações consideradas importantes, mas são pouco frequentes. Esse mesmo modelo é adotado pelas outras facções do Rio
de Janeiro, o “Terceiro Comando” (e sua dissidência posterior, “Terceiro Comando Puro”, TCP) e os “Amigos
dos Amigos” (ADA).
Nos últimos meses foram lançados três livros com resultados de pesquisas de muitos anos sobre o Primeiro
Comando da Capital. Seus autores, Gabriel Feltran (2018a), Daniel Hirata (2018b) e Bruno Paes Manso e
Camila Dias (2018c) descrevem a facção paulista como tendo passado de uma estrutura hierárquica vertical, nos seus primeiros anos, para uma estrutura em camadas, chamadas significativamente de “sintonias”,
a partir de fins dos anos 90. A chegada do telefone celular foi decisiva para se criar um original modelo de
gestão. As sintonias são células, formadas na prisão e fora dela, nos bairros onde o PCC está presente. As
células se pretendem conectadas desde o nível local até o nacional e internacional. Em cada um dos locais
há um representante do PCC que dirige as atividades e funciona também como referente na administração
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local de conflitos. Segundo Bruno Manso e Camila Dias, autores de “A Guerra – a ascensão do PCC e o
mundo do crime no Brasil”, publicado este ano, as duas instâncias máximas do PCC estão em São Paulo, são
a “Sintonia Geral Final” e o “Resumo Disciplinar”, formadas por um seleto grupo de presos da Penitenciária
II de Presidente Venceslau”. Fora de São Paulo há outras sintonias que se encarregam de outros estados e
países. Há também “sintonias temáticas”, por exemplo, a dos “gravatas”, que contrata e paga os advogados;
a da “ajuda”, que distribui cestas básicas e auxílios a integrantes muito pobres do coletivo; a do “cadastro”,
que registra as filiações e os “batismos”, porque quando você entra para o PCC você passa por um ritual
de batismo, com “padrinhos” e “juramentos”. Todos os membros de fora da prisão pagam mensalidade à
“sintonia da cebola”, encarregada deles. Há também outras “sintonias”, como a do cigarro, encarregada do
contrabando de cigarros; a do “jogo do bicho” e, principalmente, a “sintonia do progresso”, que coordena
a “sintonia” do Bob (varejo de maconha), “sintonia da 100%”, responsável pela comercialização de cocaína
pura; a sintonia das FMS, encarregada das bocas de fumo (Dias e Manso, 2018, p. 14–15).
O PCC parece ter realizado o objetivo inicial do CV, que era a de constituir uma forma de organização
política (no sentido lato, não partidário) e oligopólica na distribuição de drogas a partir das áreas pobres da
cidade. Gabriel Feltran, em seu recente livro “Irmãos – Uma historia do PCC” chega a comparar a forma de
organização do PCC a uma Maçonaria, com seus “irmãos”, seus “rituais”, suas decisões tomadas em “debates”
através de celulares. A administração da justiça e a pena de morte são aplicadas após “debates” entre sintonias locais e sintonias relacionadas à questão, com direito de defesa ao acusado. Vários autores referem-se a
essa pretensão igualitária de gestão de um sujeito criminal coletivamente constituído. A capacidade de produzir violência e também a de controla-la já foi demonstrada em várias situações e dois dos autores citados
defendem que a queda da taxa de homicídios nos últimos vinte anos no Estado de São Paulo resulta mais da
capacidade de controle social do PCC através dos “debates” e da disciplina que racionaliza os interesses nos
pontos de venda de drogas e de outras atividades ilícitas do que propriamente das políticas governamentais
implementadas no mesmo período.

Um terceiro sujeito criminal coletivo: polícias, milícias e as mercadorias
políticas

Novamente o Rio de Janeiro inaugura um novo modelo de atividade ilegal, modernizando uma antiga
prática de grupos de extermínio que recua aos anos 50 do século passado (Neto, 2016). É também uma
forma de organizar coletivos que reproduzem de forma disciplinada e “quasi legal” o que policiais praticavam
com traficantes há décadas. Surgiram em meados dos 2000, na zona oeste da cidade, coletivos de policiais,
civis e militares, alguns da ativa e outros aposentados, além de bombeiros, guardas penitenciários e outros
agentes públicos aposentados ou na ativa, que se reservaram o papel de “protetores” dos bairros sob suposta
ameaça de serem ocupados por traficantes ou frequentados por assaltantes. Criaram o que foi chamado de
“milícias”, devidamente armadas e capazes de matar e desaparecer com os corpos das vítimas. Em lugar dos
antigos grupos de extermínio, que faziam o mesmo e cobravam dos comerciantes locais, as milícias passaram a cobrar uma taxa mensal dos moradores desses bairros, sob ameaça de que algo poderia acontecerlhes caso não fossem “protegidos”. O que é uma “extorsão”, categoria moral e jurídica, se não uma forma de
“mercadoria política”? As mercadorias políticas envolvem trocas geralmente assimétricas, compulsórias, com
cálculo de poder e relação de força entre os que dela participam e com oferta de bens políticos, no caso bens
reservados supostamente ao Estado, mas que são transacionados por bens de valor econômico como se fossem bens privados. Não são exatamente impostos, pois não há pretensão efetiva de empoderamento geral
do território, mas mercadorias, que podem ou não ser transacionadas (Misse, 2011). Há resistências de moradores e há derrotas de milícias em função de denúncias ao Estado, o que levou, inclusive, à prisão de vários
milicianos, inclusive vereadores municipais. As milícias proliferam em vários bairros do Rio, alimentando-se
da tolerância à informalidade de oferta de proteção inicialmente individuais ou em pequenos grupos, como
os “flanelinhas”(vigias de carros estacionados em locais públicos), vigilantes ilegais que trabalham para condomínios de bairros de classe média e outros tipos sociais que vivem da renda de prevenir, em seus locais,
a presença da sujeição criminal. Articuladas em nome de reprimir e eliminar fisicamente os supostos sujeitos criminais, as milícias associaram-se a políticos de extrema-direita e há, inclusive, denúncias atualmente
sendo investigadas que envolveriam filhos do atual presidente da república. O recém empossado governador
do Estado do Rio de Janeiro, um ex-juiz, tem declarado publicamente o seu apoio a soluções de força letal.
Defendeu recentemente o que se revela cada vez mais como uma chacina, praticada por policiais contra
treze jovens traficantes da favela do morro do Fallet, no bairro de Santa Teresa. Os policiais os encurralaram
dentro uma casa e os metralharam, após tortura-los.
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Conclusões

O uso desproporcional da força letal pela polícia (mais de 10 mil suspeitos mortos em supostos confrontos
durante operações legais em menos de uma década, no Rio (Misse et al, 2013) agravou a “sujeição criminal”
de jovens pobres e negros das favelas e periferias, ao mesmo tempo que policiais cobravam de traficantes o
preço das “mercadorias políticas” que ofereciam (proteção, livramento de detidos, informações prévias sobre
operações policiais e, inclusive, venda de armas) aos varejistas do tráfico.
Tudo isso, toda essa história, já foi abundantemente esquadrinhada na bibliografia brasileira (e estrangeira)
publicada nas últimas três ou quadro décadas (Lima et al, 2000; Imbusch, Misse e Carrión, 2011; Adorno e
Barreira, 2010). Restaram algumas importantes questões, alguns novos conceitos e, ao menos, um importante enigma. O enigma diz respeito ao Estado, ao Estado brasileiro.
O desafio analítico mais abrangente, decorre, a meu ver, da contradição entre os ideais de modernização
do Estado, no Brasil e em toda a América Latina, um imaginário construído numa linha evolucionista, que
acredita poder “realizar” ou “alcançar”, algum dia no futuro, o modelo de Estado europeu-ocidental ou norteamericano, e a interminável resistência a esses ideais que surgem das formas efetivas de relações de poder
e formas de mercado e capital existentes. A tese da “acumulação social da violência” que defendo é que a
política dos Estados latino-americanos para controlar a violência realimenta a própria violência. São, em
geral, respostas anacrônicas e disfuncionais, incapazes de perceber as diferenças constitutivas dos problemas
que pretendem enfrentar.
O incremento da violência desvelou a questão do Estado no Brasil e na América Latina e desse modo desvelou também um tipo de disjunção de Estado e sociedade nascida da histórica fratura da própria sociedade
em suas diferenças internas e contradições. A maior parte das populações latino-americanas não poderia ser
classificada pelo parâmetro europeu ou norte-americano de cidadania, para dizer o mínimo. O volume de
exclusão social, desigualdade de direitos civis, políticos e sociais, pobreza persistente e incapacidade de acessar canais de representatividade no Estado explicam uma parte importante daquela disjunção bem como das
formas de normalização repressiva que o Estado desenvolveu para lidar com essas populações. Do mesmo
modo, explicam as diferentes estratégias aquisitivas de funcionários do Estado para se apropriarem de parte
de sua soberania para, privatizando-a, produzirem diferentes tipos de mercadorias políticas. O que se quer
dizer quando se fala em “ausência do Estado”? Não seria melhor dizer que é um tipo diferencial de “presença
do Estado” o que constitui o nosso enigma? Como avançar nessa direção?
Um processo recente de generalização da sujeição criminal para além dos comandos, facções e milícias,
atingindo segmentos importantes do empresariado e da elite política, acusados de formarem “organizações
criminosas”, levou finalmente ao poder um capitão da reserva do Exército que defende a memória de um
dos principais torturadores da ditadura militar e se apresenta como líder de uma extrema-direita ideologicamente afinada com o poder militar. A tutela militar que permitiu sua posse, impondo-lhe um general na
vice-presidência e vários generais como ministros em áreas civis, incorporou ao Ministério da Justiça o juiz
federal de primeira instância que deu a partida ao processo de generalização da sujeição criminal para além
de seu lugar de origem, condenando inclusive, como se sabe, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o
que o impediu de concorrer e vencer as últimas eleições. Caricatura ou não da crise do Estado brasileiro, a
generalização da sujeição criminal se faz em nome do combate à generalização das mercadorias políticas no
sistema partidário brasileiro e à nacionalização dos comandos e facções que se originaram no Rio e em São
Paulo de outros tempos. A elite intelectual brasileira (e estrangeira) assiste “bestializada” a esses acontecimentos, do mesmo modo como o populacho assistiu bestializado, em 1889, ao golpe militar que proclamou
a República no Brasil (Carvalho, 2019).

Conflito de Interesses

O autor não têm interesses conflitantes a declarar.

Referências

Adorno, S. 1995. A violência na sociedade brasileira: um painel inconcluso em uma democracia não consolidada. Sociedade e Estado, 10(2): 299–342.
Araújo, M. 2017. Houses, tranquility and progress in an área de milícia. Rio de Janeiro, Vibrant, 14(3): 132–
148. DOI: https://doi.org/10.1590/1809-43412017v14n3p132
Arias, ED. 2006. Drugs & Democracy in Rio de Janeiro. Trafficking, Social Networks & Public Security. Chapel
Hill: The University of North Carolina Press.
Barbosa, A. 1998. Um abraço para todos os amigos. Algumas considerações sobre o tráfico de drogas no Rio
de Janeiro. Niterói: Editora da UFF.

6

Misse: (Comentários Sobre) O Enigma da Acumulação Social da Violência no Brasil

Barbosa, A. 2005. Prender e dar fuga. Biopolítica, sistema penitenciário e tráfico de drogas no Rio de
Janeiro. Unpublished thesis (PhD), National Museum, Federal University of Rio de Janeiro.
Barreira, C e Adorno, S. 2010. A violência na sociedade brasileira. In: Horizontes das Ciências Sociais no
Brasil. São Paulo: ANPOCS.
Biondi, K. 2010. Junto e Misturado. Uma etnografia do PCC. São Paulo: Terceiro Nome.
Biondi, K. 2018. Proibido Roubar na Quebrada. Território, Hierarquia e Lei no PCC. São Paulo: Terceiro Nome.
Carvalho, J. 2019. Os Bestializados. São Paulo: Companhia das Letras.
Dias, C. 2013. PCC. Hegemonia nas prisões e monopólio da violência. São Paulo: Saraiva.
Dias, C e Manso, B. 2018. A Guerra. A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo: Todavia.
Dowdney, L. 2003. Children of the Drug Trade. A Case Study of Children in Organised Armed Violence in Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: Sete Letras.
Feltran, G. 2011. Fronteiras de Tensão. Política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo: Editora
Unesp.
Feltran, G. 2018. Irmãos. Uma História do PCC. São Paulo: Companhia das Letras.
Glenny, M. 2016. O Dono do Morro. Um homem e a batalha pelo Rio. São Paulo: Companhia das Letras.
Grillo, C. 2013. Coisas da Vida no Crime. Tráfico e roubo em favelas cariocas. Unpublished thesis (PhD), Federal University of Rio de Janeiro.
Hirata, D. 2018. Sobreviver na Adversidade. Mercados e formas de vida. São Carlos: Edufscar.
Imbusch, P, Misse, M e Carrión, F. 2011. Violence Research in Latin America and the Caribbean: A Literature Review. Bielefeld, International Journal of Conflict and Violence, 5: 87–154.
Jozino, J. 2005. Cobras e Lagartos. Rio de Janeiro: Objetiva.
Lessing, B. 2018. Making Peace in Drug Wars. Crackdowns and Cartels in Latin America. Cambridge:
Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108185837
Lima, RK, Misse, M e Miranda, A. 2000. Violência, criminalidade, segurança pública e justiça criminal
no Brasil: uma bibliografia. São Paulo, BIB – Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais, 50:
45–124.
Misse, M. 1999. Malandros, marginais e vagabundos. A acumulação social da violência no Rio de Janeiro.
Unpublished thesis (PhD), IUPERJ.
Misse, M. 2006. Crime e Violência no Brasil Contemporâneo. Estudos de sociologia do crime e da violência
urbana. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris.
Misse, M. 2011. Estado y mercados ilegales en Latinoamérica: reflexiones a partir del concepto de mercancia
política. In: Jorge Giraldo Ramirez, (ed). Economía Criminal y Poder Político. Medellin: Universidad Eafit.
Misse, M. 2018 Una Identidad para el Extermínio. Escritos sobre la sujeción criminal. Temuco (Chile): Universidad de la Frontera.
Misse, M, Grillo, Carolina C, Teixeira, C e Néri, N. 2013. Quando a Polícia Mata. Rio de Janeiro: Booklink.
Neto, D. 2016. ‘Esquadrão da morte’, uma outra categoria da acumulação social da violência no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro, Dilemas – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 10(1): 132–162.
Silva, L. 2016. Fazendo a Cidade. Trabalho, moradia e vida local entre as camadas populares urbanas. Rio de
Janeiro: Mórula Editorial.
Souza, M. 1996. Redes e sistemas de tráfico de drogas no Rio de Janeiro: uma tentativa de modelagem.
Anuário do Instituto de Geociências, 19: 45–60.
Teixeira, C. 2011. A construção social do ‘ex-bandido’: um estudo sobre sujeição criminal e pentecostalismo.
Rio de Janeiro: Sete Letras.
Teixeira, C. 2013. A Teia do Bandido. Um estudo sociológico sobre bandidos, policiais, evangélicos e agentes
sociais. Unpublished thesis (PhD), Federal University of Rio de Janeiro.
Willis, G. 2015. The Killing Consensus. Police, Organized Crime, and the Regulation of Life and Death
in Urban Brazil. Oakland (CA): University of California Press. DOI: https://doi.org/10.1525/california/9780520285705.003.0006
Zaluar, A. 1994. Condomínio do Diabo. Rio de Janeiro: Revan-Editora UFRJ.

Misse: (Comentários Sobre) O Enigma da Acumulação Social da Violência no Brasil

7

How to cite this article: Misse, M. 2019. (Comentários Sobre) O Enigma da Acumulação Social da Violência no Brasil.
Journal of Illicit Economies and Development, 1(2). DOI: https://doi.org/10.31389/jied.32
Submitted: 20 February 2018

Accepted: 10 March 2019

Published: 05 June 2019

Copyright: © 2019 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/.

Journal of Illicit Economies and Development is a peer-reviewed
open access journal published by LSE Press.

OPEN ACCESS

Rangel, F. 2019. Problema e potência: O comércio popular entre
a repressão e a empresarização. Journal of Illicit Economies and
Development, 1(2). DOI: https://doi.org/10.31389/jied.33

RESEARCH

Problema e potência: O comércio popular entre a
repressão e a empresarização
Felipe Rangel1,2
1

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, São Carlos, BR

2

Laboratório de Estudos Sobre Trabalho e Mobilidades (LEST-M), São Carlos, BR

feliperangelm@gmail.com

A ideia de “comércio popular” tende a vir atrelada à imagem da precariedade do trabalho,
informalidade, ilegalidade e má qualidade dos produtos. Essa é uma representação comum sobre
esses mercados, reproduzida histórica e sistematicamente nas conversas cotidianas, discursos
oficiais e midiáticos, em que são reforçados também os aspectos da insegurança e desordem
dos espaços e marginalidade dos envolvidos. A partir de observação etnográfica do cotidiano de
trabalho de um grupo de comerciantes, realização de entrevistas e do acompanhamento de notícias sobre o comércio popular nos últimos anos, busco, neste texto, analisar as transformações
recentes nesses mercados por meio da reflexão sobre os sentidos e efeitos das novas estratégias
de regulação. Discuto essas transformações mobilizando a ideia de “empresarização” do comércio
popular, enquadrando nessa noção as estratégias de reordenamento dessas atividades comerciais
sob a lógica empresarial, que têm transformado os espaços, as formas de regulação e mesmo
a conduta, as percepções e expectativas dos trabalhadores. Argumento que as estratégias de
regulação têm sido promovidas através de uma dupla narrativa, respondendo tanto a interesses
de exploração econômica quanto ao discurso de combate a determinadas atividades ilícitas, e que
isso tem produzido uma espécie de gentrificação do trabalho no comércio popular.
Palavras-chave: Comércio popular; São Paulo; Feirinha da Madrugada; Empreendedorismo;
Empresarização

Introdução

Lembro-me muito bem da primeira vez que visitei o comércio da madrugada no bairro do Brás,1 em meados
de 2016. Fiz, agora como estrangeiro, um caminho pelo qual havia muitas vezes passado sob a luz do dia,
vindo da Estação do Brás. Dessa vez, as ruas estavam desertas. Partindo de uma pequena pensão próxima à
estação, foram pouco mais de 10 minutos de caminhada pelo bairro histórico, coração da indústria paulista
dos anos 1930–50, passando em meio a grandes edificações, que, antes espaços fabris, deram lugar a lojas e
centros comerciais, principalmente a partir dos anos 1990.
1

De uma região predominantemente rural a um bairro operário, centro da imigração italiana em São Paulo e, posteriormente, destino de intensa migração nordestina e desenvolvimento de um dos maiores e mais importantes mercados populares da América
Latina. A partir dos anos 1970, a indústria do Brás se desloca para outras regiões, provocando uma forte redução dos postos de
trabalho, diminuição da população, deterioração física e o abandono dos galpões industriais. Esse deslocamento favoreceu a intensificação das atividades econômicas ligadas ao setor de serviços e ao comércio varejista e de atacado, aproveitando a permanência
de unidades produtivas do setor de confecções. Houve também um aumento no número de vendedores de rua, que aproveitavam
a grande circulação de pessoas entre as estações de trem e terminais de ônibus. Em linhas gerais, foi esse o percurso histórico da
constituição do que veio a ser atualmente a região do Brás. Por questões práticas, optei por não apresentar de maneira mais prolongada o percurso da constituição histórica do bairro, apesar de considerar sua importância para entender a atual configuração e
dinâmica do comércio popular na região. Por isso, deixo aqui algumas referências sobre determinadas fases do desenvolvimento do
bairro. Para um histórico do Brás enquanto importante distrito industrial ver Torres (1981); sobre o impacto da imigração italiana
na região ver Andrade (1994); sobre a migração nordestina e sua relação com o comércio popular ver Gomes (2006).
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Estatisticamente, o Brás é apresentado como um dos distritos mais violentos da cidade de São Paulo.2 As
notícias sobre a região veiculadas na mídia dão grande destaque às ações de grupos de assaltantes e atuação
de organizações criminosas no comércio local. Com as portas fechadas às 3 horas da manhã, potencializa-se
a sensação de insegurança. Ao longo da parte mais deserta do trajeto, cruzei com cinco pessoas: duas mulheres que andavam rapidamente, um homem puxando um grande carrinho de carga e dois jovens sentados
em frente à porta de metal fechada de uma galeria. Considerei a possibilidade de ser assaltado.
Mas bastou avançar mais alguns quarteirões para verificar uma mudança demográfica radical. Quase de
repente, as ruas aparecem lotadas de pessoas, bancas, sacolas, carrinhos, manequins e mercadorias de todo
tipo, predominando roupas e artigos de confecção em geral. O espaço estava tomado por uma confusão
de cores, luzes, gritos, cheiros e músicas na madrugada. Nos rostos e falas dos comerciantes, notavam-se
os traços fenotípicos, línguas e sotaques que indicam as diferentes origens étnicas. Destaquei a presença
de brasileiros de diferentes regiões do país, chineses e latino americanos – estes provindos principalmente
da Bolívia, Peru, Paraguai e Equador. Também se fazia notar a presença de toda uma população negra de
vendedores ambulantes (em muito menor número na madrugada do que durante o dia) – entre eles muitos
senegaleses e haitianos –, que vendiam suas mercadorias em lonas nas calçadas, e em posições mais periféricas desse mercado noturno.
Com tábuas sobre tripés de ferro, formavam-se mesas (bancas), nas quais eram expostas as mercadorias e
os manequins, devidamente vestidos com aquilo que se queria destacar dentre as ofertas. A principal mercadoria ali comercializada são artigos de vestuário. Em algumas ruas haviam até quatro fileiras de bancas,
que desenhavam três corredores de passagem entre elas, pelos quais se espremiam os clientes enquanto
transitavam e faziam as compras.
Nas primeiras horas da madrugada também já estavam abertas algumas lanchonetes que, junto com os
vários carrinhos de rua, ofereciam as primeiras refeições do dia para os comerciantes e para os milhares de
clientes que enfrentaram longas horas de viagem, vindos de diversas regiões do Brasil, ou mesmo de outros
países. O público consumidor é diversificado, mas chama a atenção o comércio em atacado, no qual milhares
de sacoleiros,3 atraídos pelos preços mais baixos das mercadorias, vão alimentar a circulação desses bens
entre outras cidades, estados e para além das fronteiras nacionais. Muitos chegavam em ônibus de excursão
– só no espaço conhecido como Feirinha da Madrugada, havia espaço para estacionamento de mais de 300
ônibus. A realização do comércio vai até o início da manhã, o que permite aos consumidores se abastecerem
ao longo da madrugada e revender as mercadorias durante o dia, em outras localidades.
Muitas portas também estavam abertas, revelando em seu interior galerias segmentadas em boxes, onde
se comercializavam os mesmos tipos de mercadorias vendidas nas ruas. Muitos comerciantes segurando
cabides com amostras de sua mercadoria tentavam atrair compradores para as galerias mais discretas.
Também se destacava a presença dos novos shoppings populares, que, além dos boxes comerciais, ofereciam
alas de hotéis, restaurantes e estacionamento, inclusive para ônibus.
A ideia de “comércio popular” tende a vir atrelada à imagem da precariedade do trabalho, informalidade,
ilegalidade e má qualidade dos produtos. Essa é uma representação comum sobre esses mercados, reproduzida histórica e sistematicamente nas conversas cotidianas, discursos oficiais e midiáticos, onde são
reforçados também os aspectos da insegurança e desordem dos espaços e marginalidade dos envolvidos –
marginalidade numa acepção ambivalente: referindo-se tanto à distância em relação à dignidade do trabalhador formal, quanto à imagem de pessoas que perseguem benefícios pessoais ao desempenhar atividades
à margem da lei. Por outro lado, já há alguns anos, a literatura tem apontado mudanças nos mercados populares em diferentes regiões do Brasil. Novos perfis de trabalhadores têm sido identificados (Durães, 2013;
Rangel, 2017), e, cada vez mais, verificam-se mudanças no estatuto social dessas atividades, que, antes quase
exclusivamente relegadas a uma posição marginal, passam a ser reconhecidas como conectadas a grandes
cadeias de produção e circulação de valor (Rabossi, 2004; Pinheiro-Machado, 2011; Freire da Silva, 2014).
Na tentativa de compreender a reconfiguração dos mercados populares – com o reconhecimento do seu
papel relevante na economia urbana e não apenas como espaços de pobreza e ilegalidade –, como objetivo
central deste artigo busco analisar as transformações recentes nesses mercados por meio da reflexão sobre
2
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No ano de 2017, o Brás registrou taxas de 38,76 homicídios/100 mil habitantes e 133,45 homicídios de jovens/100 mil habitantes,
ocupando a posição de subdistrito com mais homicídios em São Paulo, de acordo com dados do Mapa da Desigualdade, produzido
pela Rede Nossa São Paulo. No entanto, essas taxas precisam ser relativizadas, visto que a população de habitantes do Brás é uma
das menores da cidade, o que prejudica o cálculo da proporção. Além disso, de acordo com dados da Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo, 1348 roubos e 3805 furtos foram registrados no bairro em 2017.
“Sacoleiro”, no Brasil, refere-se à pessoa que viaja para comprar grandes quantidades de mercadorias a preços mais baixos e revender na sua região de origem. O termo vem da associação com as grandes “sacolas” que utilizam para carregar as mercadorias.
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os sentidos e efeitos das estratégias de regulação, que articulam tanto interesses de exploração econômica
quanto discursos de combate à informalidade e a determinadas atividades ilícitas.
Dado que o termo “comércio popular” evoca uma miríade de situações de trabalho envolvidas nos processos de circulação em diferentes escalas, indico já aqui o segmento específico desse universo junto ao qual
desenvolvi a pesquisa que fundamenta este texto: trata-se de um estudo com trabalhadores inseridos no
comércio em espaços fechados, principalmente na chamada Feirinha da Madrugada e nas novas galerias
e shoppings populares do bairro do Brás. Pode-se considerar que os comerciantes que trabalham nesses
espaços comerciais exercem sua atividade de maneira substancialmente menos precária em relação aos
milhares de trabalhadores que atuam no comércio ambulante nas ruas, em termos de condições de trabalho, estabilidade e, mesmo, segurança institucional. A escolha desse recorte no comércio popular se deveu
justamente por considerar que os trabalhadores nas galerias e shoppings populares aparecem como um
elemento relativamente novo nesse universo, introduzindo outras questões acerca de percepções sobre a
atividade e expectativas sobre o trabalho, além de oferecer uma perspectiva privilegiada para pensar as tensões produzidas mesmo entre os elementos “integráveis” nesse novo modelo de organização dos mercados
populares.
A partir de observação etnográfica do cotidiano de trabalho de um grupo de comerciantes, realização
de entrevistas e do acompanhamento de notícias sobre o comércio popular nos últimos anos, discuto as
mudanças em curso nesse universo sob a ideia de “empresarização” do comércio popular.4 Por “empresarização” entendo a operação combinada de três aspectos: 1) as mudanças infraestruturais (confinamento do
comércio), com os investimentos nos novos shoppings populares, assim como em hotéis e serviços para
atender os consumidores; 2) a disseminação de novas formas de regulação, destacando-se predominantemente a conversão dos camelôs em microempreendedores através da figura jurídica do Microempreendedor
Individual (MEI); e 3) a adaptação subjetiva dos agentes, com a mobilização cada vez mais disseminada do
discurso empreendedor.

A empresarização do comércio popular

Uma série de estudos têm apontado estratégias de empresarização (geralmente revestidas como “modernização”) de espaços de mercado associados ao trabalho e consumo das classes populares em diversos países,
como na Argentina (Kopper 2015), México (Crossa 2016), Equador (Bromley 2002), Peru (Bromley & Mackie
2009), e também em países de capitalismo mais desenvolvido, como demonstra Gonzales e Waley (2013) no
caso de cidades inglesas. Em todas essas situações, temos a atuação de grandes investidores atraídos pela
identificação do potencial econômico de espaços comerciais antes reprimidos ou apenas tolerados.
O bairro do Brás, no centro de São Paulo, é um ponto de referência do comércio popular no Brasil. De
acordo com a Associação de Lojistas do Brás (Alobrás),5 o comércio local conta com 55 ruas comerciais e
5000 lojas. Gera 150.000 empregos diretos e 300.000 indiretos. A circulação diária de pessoas é estimada
em 300.000 em média, atingindo picos de 1 milhão nas datas comemorativas. O faturamento anual desse
mercado foi estimado em R$13.300.000.000,00 (treze bilhões e trezentos milhões de reais), no ano de 2014.
Essa estimativa pode ser considerada conservadora, visto a dificuldade de calcular os rendimentos das atividades informais que constituem grande parte desse mercado.
A dimensão global do comércio popular no centro de São Paulo, que pode ser pensado como um nó da
“globalização por baixo” (Portes 1997; Tarrius 2002; Knowles 2014), complica qualquer classificação legal,
principalmente quando observada em escala mais ampla. Dada a multiplicidade das formas de produção e
comércio nesse espaço, existe uma variedade de atividades circulando em diferentes estatutos regulatórios.
A origem das mercadorias que circulam pelo comércio do Brás é diversa. Em sua maioria, elas provêm de
três origens principais: China, nordeste brasileiro e a própria produção local de São Paulo, a partir do grande
número de fábricas e oficinas de todos os tamanhos e inseridas em diferentes estatutos legais, localizadas no
próprio Brás ou mobilizando circuitos produtivos nas periferias da cidade.6
Freire da Silva (2018) destaca as negociações necessárias para fazer chegar a um mercado como o do Brás
a grande quantidade de mercadorias chinesas que vão alimentar o consumo principalmente das classes
4
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A pesquisa que fundamenta o presente trabalho foi realizada com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) – Processo 2015/12742-7.
Disponível em <https://alobras.com.br/conheca-o-bras/>. Acesso em 26/09/2018
Rizek (2012) discute esse alargamento das redes de produção, mostrando sua espacialização nas periferias de São Paulo, numa zona
cinzenta que desafia qualquer tentativa de caracterização. A autora torna visível a presença de unidades produtivas de diferentes
tamanhos e estatutos regulatórios que formam um território produtivo onde se misturam trabalho a domicílio, pseudo cooperativas e agenciamentos empresariais, inclusive mediando relações com programas governamentais de geração de renda.
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populares. Apesar da necessária passagem das mercadorias pela Receita Federal, Freire da Silva vai destacar
que em todo esse trajeto, as mercadorias estão sujeitas à fiscalização, e fazem parte desse processo situações
de corrupção e extorsões por parte de fiscais da alfândega e outros agentes públicos (Freire da Silva 2018).
Além disso, é comum o subdimensionamento das quantidades informadas à Receita, sem falar nas brechas
de controle existentes na fiscalização por amostragem nos portos.
Como Pinheiro-Machado (2008) demonstra em sua pesquisa sobre o comércio transnacional que liga
China, Paraguai e Brasil, é possível que um bem falsificado comercializado em uma loja do Paraguai, tendo
sido produzido em uma fábrica chinesa e passado por todos os trâmites de importação, tenha todo o seu
processo ocorrido dentro de parâmetros regulamentados (formais e lícitos). A ilegalidade aqui será marcada
quando essa mercadoria chega ao Brasil, tanto pelas leis nacionais de proteção aos direitos autorais quanto
pela forma de entrada dessa mercadoria no espaço brasileiro, em geral, através de contrabando. E, como
argumenta Rabossi (2004), é justamente a existência das regras que vão criar as possibilidades de ganhos
para aqueles que se dispõem a contorná-las.
Assim, em diversas partes do trajeto dessas mercadorias, necessariamente ocorrem negociações que
definem contextualmente os ilegalismos (Foucault 2012) que serão tolerados e os que serão reprimidos.
Com efeito, as fronteiras que separariam atividades formais, informais, lícitas e ilícitas são praticamente
indiscerníveis aqui. Assim, para a reflexão empreendida neste texto, as possibilidades de classificações desse
tipo são importantes apenas na medida em que oferecem um campo social e político através do qual a
gestão diferencial dos ilegalismos pode ser feita, possibilitando a criminalização das atividades de grupos
sociais subalternizados (Feltran, 2019).
Nesse sentido, a negociação de mercadorias políticas (Misse, 2006) é o que vai permitir que uma galeria
ou um shopping no Brás distribua grande quantidade de produtos falsificados e um haitiano seja violentamente reprimido na rua pela mesma prática. Como observam Hirata e Grillo (2019) acerca do comércio
de drogas, os mercados políticos são condições para que mercados constituídos por atividades ilícitas funcionem, visto tornarem mais fluida a circulação de mercadorias de alguma forma proibidas.
Não faltam, porém, denúncias sobre os ilegalismos criminalizados, assim como intervenções e propostas
para o ordenamento e regulação desses mercados. Nos últimos dez anos, por exemplo, podemos observar a
multiplicação de shoppings populares na região do Brás. São grandes espaços segmentados em boxes adaptados para a exposição e armazenamento das mercadorias a serem comercializadas. Esses novos empreendimentos são resultado do investimento de grupos privados que, com o apoio do poder público, trazem a
promessa de aperfeiçoamento dessas formas comerciais, o que, supostamente, resultaria em benefícios
coletivos. Além das justificativas econômicas, que atribuem a esses empreendimentos uma alternativa para
atrair outros perfis de clientes para o comércio popular, também estão presentes discursos morais e políticos, uma vez que a conversão dos camelôs em microempreendedores que alugam espaços nos shoppings
supostamente implicaria em redução das atividades criminais no comércio – principalmente pela maior
possibilidade de controle dos produtos falsificados – e em mudanças estéticas nesses mercados, associados
à pobreza e desordem.
Alba and Freire da Silva (2014) já destacou parte desse processo ao analisar o crescimento da demanda por
espaços nos shoppings populares associando esse movimento ao recrudescimento da repressão ao comércio
de rua, o que fez convergir investimentos privados e produção violenta da ordem urbana. Hirata (2014) também discutiu as mudanças no comércio popular em São Paulo, apontando a tendência de formalização dessas atividades sob novos ordenamentos, que respondem tanto ao enquadramento via empreendedorismo
quanto a estratégias de controle “militar-securitário” dos espaços da cidade.
Os discursos que orientam as ações de incidência sobre os mercados populares partem de diferentes
questões, numa combinação específica e contextual dos discursos de “bem para a comunidade” e “bom para
o negócio” (Araújo, 2019). Aqui, propostas de revitalização urbana, segurança pública e combate à informalidade e atividades ilícitas convergem com a identificação de possibilidades econômicas naquilo que antes
era visto apenas como precariedade. Paira então sobre os mercados populares uma ambivalência entre seu
papel desbravador de um nicho econômico importante e o estigma da atividade que o promoveu.
O mesmo comércio ambulante que ajudou a construir a fama comercial da região do Brás, por exemplo,
é associado ao processo de degradação urbana e a um conjunto de práticas ilegais – desde a circulação de
produtos “piratas” e contrabandeados à venda de artigos roubados –, além de dificultar a circulação pelas
vias públicas, de forma que sua repressão é vista como uma forma de “revitalizar” esses espaços. A multiplicação dos shoppings populares se justifica em parte por essa busca por modernização, que, nessa perspectiva de gestão, implica também em reorganização sob a lógica de mercado.
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Operar sob a lógica de mercado significa dizer que nem aqueles em condições financeiras e subjetivas para
se adaptar ao modelo de negócio desejado para o comércio popular estão garantidos. Como não poderia
ser diferente, investimentos privados na infraestrutura dos novos shoppings pressupõem retornos na forma
de aluguéis, que tendem a ser impeditivos para a maior parte dos trabalhadores, visto que o aluguel de um
box pode passar de R$4.000 nas galerias mais movimentadas. Como os contratos são precários e podem
ser rompidos com facilidade, aqueles com menor condição de investimento são praticamente expulsos dos
melhores pontos, que se valorizam em razão do fluxo de clientes. Sendo assim, ainda que comerciantes com
menos capital não abandonem o comércio na região do Brás, eles são deslocados para pontos com menor
potencial comercial e, consequentemente, percebem uma renda menor.
Tem reajuste [do aluguel] todo ano. Talvez eles cobrem luva.7 Aí não sei quanto vai ser, R$5.000,00,
R$10.000,00, R$30.000,00. […] Aí não dá pra mim. […] Não sei se é proibido, se não é. Só sei que é
assim. Vou ter que procurar outro lugar. Com aluguel melhor [mais barato]. (Jorge, 42 anos, comerciante em um shopping popular no Brás)
Junto aos investimentos na infraestrutura do comércio popular, pode-se identificar o crescimento das políticas de formalização dos trabalhadores. Isso tem se dado sobretudo a partir do incentivo ao empreendedorismo. Se a regulação do comércio popular sempre foi um problema para o poder público, tem havido
uma reorientação na percepção sobre essas atividades, através da conversão dos “camelôs” em microempreendedores. Em contraste com as estratégias de repressão com as quais tradicionalmente fora tratada
a questão do comércio popular, a lógica empreendedora traz como novidade o incentivo a determinadas
práticas comerciais nesses mercados, tecendo parcerias entre o poder público e o setor privado e criando
programas que estimulam a manutenção dos trabalhadores através da possibilidade de formalização dos
empreendimentos (Hirata 2014).
A principal política nessa direção foi o programa Microempreendedor Individual (MEI). Visando auxiliar
a regularização de trabalhadores informais, o MEI é uma forma relativamente barata e pouco burocrática
de abrir a própria empresa. Além disso, após se formalizarem como MEI, os comerciantes podem facilitar
seu acesso a créditos bancários e acessar benefícios sociais tais como auxílio-doença, aposentadoria por
idade ou invalidez, salário-maternidade, pensão e auxílio reclusão. Ou seja, é sob a forma empresa que
esses trabalhadores passaram a acessar os “direitos do trabalho”. No entanto, apesar do discurso de formalização associado ao MEI, vale notar que o programa incide apenas sobre parte da atividade. Em que estatuto
formal podemos posicionar um comerciante MEI que vende mercadorias falsificadas? De fato, o que está
em jogo aqui é uma mudança no jogo dos ilegalismos, visto que surgem novas posições em que os trabalhadores podem ser classificados na escala de atividades mais ou menos criminalizadas. Mesmo vendendo
mercadorias falsificadas, esse comerciante MEI não sofrerá as mesmas sanções que um vendedor ambulante,
assim como a importância do (proprietário do) espaço comercial em que ele trabalha também implicará na
maior ou menor possibilidade de “incriminação”, ou seja, no efetivo processamento legal de uma prática
criminalizada (Misse 2006).
De qualquer forma, considerando a possibilidade de acesso a benefícios sociais e distinção em relação
aos comerciantes informais, a política do MEI teve grande adesão dos comerciantes no Brás. Contudo, é
preciso registrar que o “sucesso” dessa política se conecta à dimensão da coerção e do diferencial de poder.
Atualmente, muitos dos shoppings populares da região exigem que os comerciantes estejam regularizados
como empresa. Uma das razões para isso é que os donos dos imóveis se isentam da responsabilidade sobre
possíveis incriminações que venham a ocorrer nos shoppings e galerias, tendo em vista que mesmo formalizando os trabalhadores, o MEI pouco incide sobre o estatuto legal das mercadorias.
Além disso, vale recordar que em muitos casos o processo de conversão dos ambulantes em empresários
nos espaços fechados foi violento, visto as diversas ações policiais de repressão ao comércio de rua, sendo
que a mais notória e significativa delas foi a chamada “operação delegada”, iniciada em dezembro de 2009,
que mobilizou grande número de agentes policiais para o combate ao comércio ambulante. Como observa
Freire da Silva (2014), a demanda por espaços nesses novos prédios comerciais tem estreita relação com o
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“Luva”, no jargão empresarial, refere-se ao valor pago pelo inquilino por conta do valor comercial adquirido por determinado
ponto. É uma prática comum em pontos comerciais, em geral sendo cobrado apenas uma vez, no momento da entrada do inquilino. Mas dada a fragilidade dos contratos no comércio popular, há relatos de cobranças anuais e o valor tende a variar com a
dinâmica do fluxo comercial de cada shopping.
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combate ao comércio de rua, na medida em que empurrou muitos comerciantes ambulantes para os espaços
comerciais privados.
Essa “demanda produzida” pela repressão ao comércio ambulante, impactou no valor dos boxes nas galerias e shoppings do Brás, que hoje pode superar o preço de lojas comerciais em regiões mais “nobres”, como
a Rua Oscar Freire.8 No entanto, isso não significa que o comércio de rua tenha diminuído, mas a existência
de modelos mais legítimos (do ponto de visto do poder público e parte da sociedade) de mercado, justifica
a maior repressão àqueles que não se adequam. Nesse sentido, não é um universo governado, mas atravessado pelo “desejo de governar” (Rose & Miller 2010), e mesmo as falhas nesse intento configuram as possibilidades e práticas tal como elas se mostram. A dialética entre incentivo ao empreendedorismo e repressão
ao comércio informal denota o processo de legitimação pública de um outro modelo de comércio popular,
cujo protagonismo dos grandes investimentos privados precisa ser garantido. Nesse sentido, é “bom para
pensar” esse processo o caso da Feirinha da Madrugada, que, de um espaço pouco conhecido onde camelôs
começaram a vender suas mercadorias durante a noite, passou a objeto investimento bilionário.

A empresarização da Feirinha da Madrugada

A Feirinha da Madrugada era um centro comercial localizado em um antigo pátio da rede Ferroviária Federal que há anos estava concedido à administração privada e vinha sendo utilizado como estacionamento
para ônibus, o Pátio do Pari. A origem da Feirinha remonta ao comércio que costumava ser realizado na
madrugada na Rua 25 de Março, a poucos minutos dali, no início dos anos 2000. Essa feira foi transferida
para o Brás, em 2004, em uma negociação com a prefeitura. Logo ao lado, se localizava o estacionamento
do Pátio do Pari. Ali, pequenos produtores de artigos de vestuário começaram a comercializar suas mercadorias, expostas no chão. Com a intensificação dos conflitos entre os ambulantes, lojistas e o poder público
– em torno de questões como obstrução das vias, venda de artigos roubados e a cobrança ilegal por pontos
de venda nas ruas –, grande parte do comércio da rua migrou para o interior do Pátio do Pari. Segundo a
perspectiva do subprefeito em exercício na época, no espaço fechado o controle do comércio e dos comerciantes seria mais efetivo: “As operações dentro dos pop-centers [nome dado aos centros de comércio popular
nos anos 2000] eram muito mais eficazes para coibir a pirataria, pois diferentemente das ruas, a fuga era
mais difícil” (Odloak 2013).
No início, a prefeitura licenciou o espaço para o funcionamento de 1500 pontos comerciais, que eram
montados em tripés de ferro e cobertos com lona. Em sua versão final, a Feirinha estava dividida em 4 mil
boxes de cerca de 3 m² com paredes de cimento e portas de aço. Para trabalhar ali, os comerciantes deveriam
pagar uma taxa de administração na forma de um Termo de Permissão de Uso (TPU), que estava em torno
de R$910 em 2017.
O estabelecimento da Feirinha da Madrugada foi importante para a dinamização do comércio na região,
visto que por conta de sua criação houve uma intensificação do fluxo de sacoleiros que para ali se dirigia,
vindos de diferentes regiões do país. Além disso, verificou-se o surgimento de várias galerias comerciais e
crescimento do número de shoppings populares na região, como uma tentativa de também aproveitar o
potencial de mercado promovido pela atração promovida pela Feirinha.
A administração desse espaço comercial sofreu mudanças ao longo do tempo, sempre convivendo com
denúncias de comércio de artigos ilegais, vendas ilegais de boxes e falta de segurança, o que implicou em
vários momentos de interdição do seu funcionamento, principalmente para a apreensão de produtos piratas. Da administração privada, passou para o controle da prefeitura e, em 2016, foi concedida sob licitação
ao controle de um consórcio empresarial, que tem relações com o processo de construção de shoppings
populares em outras regiões do país. Ao consórcio foi concedido o direito de exploração comercial desse
espaço por 35 anos, em um contrato firmado no valor de R$1,5 bilhão, além do comprometimento com o
investimento de R$500 milhões em infraestrutura por parte da administradora.9
No início do mês de abril de 2018 a Feirinha da Madrugada foi demolida. No lugar, será construído um
moderno shopping popular. Ocorre, porém, que para a construção foi preciso que os comerciantes fossem
retirados dali. Um espaço foi disponibilizado para o funcionamento da Feirinha enquanto o novo prédio é
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Informação disponível em <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/aluguel-no-bras-sai-mais-caro-quena-oscar-freire/>. Acesso
em 23/08/2018.
Prefeitura do Município de São Paulo/SDET. “Contrato de concessão de obra pública para a construção, implantação, operação,
manutenção e exploração econômica do Circuito das Compras no município de São Paulo”. Disponível em: <https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/trabalho/arquivos/CONTRATO__CIRCUITO_DAS_COMPRAS.pdf>. Acesso em
03/09/2018.
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construído, no entanto, como o terreno é menor, há vagas apenas para pouco mais da metade dos comerciantes. Além disso, não poderão retornar ao novo prédio após a inauguração aqueles comerciantes que
estavam em atraso com o pagamento do TPU (que, sob a administração privada adquiriu a forma de aluguel).
Uma série de manifestações foram realizadas pelos comerciantes, questionando o processo de remoção
e, mesmo, o próprio formato da licitação, apontando para perda da “função social” contida na origem da
criação da Feirinha. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi aberta para investigar as ações do consórcio administrador, cujo parecer final terminou sendo favorável aos empresários, contrariando as expectativas de muitos comerciantes, que apontavam o viés espoliativo da modernização do comércio popular em
curso. Essa perspectiva fica evidente na fala de Alex, um comerciante da Feirinha da Madrugada, ao tomar a
palavra em uma das sessões da CPI:
Aquela feira, senhores vereadores, foi criada para tirar o ambulante da [Rua] 25 de Março, da Rua
Oriente, da [Rua] Rodrigues dos Santos, da [Rua] Maria Marcolino, do Largo da Concórdia, para
impor um local de trabalho para os comerciantes. E ali, nós construímos com muita luta. Era
dividindo marmitex. Porque não tinha ninguém naquela área. Inclusive, o Pari não valia nada. […] E
nós fizemos o comércio naquela área. Mediante nós fazermos o comércio, se criou um olho muito
grande naquele espaço; que foi nós que construímos. Nós só queremos um espaço de trabalho. Mas,
infelizmente, numa calada da noite, foram feitas várias reuniões, licitou essa feira para um grupo
de empresários. Tudo aquilo que construiu com dinheiro público, que com o nosso dinheiro que
pagou, vai ser derrubado para se fazer um shopping onde não vai contemplar…[…] Então nós não
queremos shopping, porque o shopping já está lá.
Alex denuncia o crescimento do interesse empresarial na região do Brás justamente após sua valorização
via comércio popular, ou seja, através do desenvolvimento de atividades que convivem com a imagem da
ilegalidade, da pobreza e da marginalidade. A partir do reconhecimento dessa valorização, pela identificação
do seu potencial comercial, imobiliário e financeiro, temos assistido ao surgimento de setores empresariais
especializados em investimentos nos mercados de comércio popular, e a forma shopping é o símbolo desse
deslocamento. No Brás, seis famílias formam o grupo de investidores donos de 11 shoppings populares na
região.10 O consórcio empresarial que venceu a licitação para a administração da Feirinha da Madrugada,
por exemplo, tem entre seus investidores empresários ligados às construções e administração de grandes
centros comerciais populares em outras regiões do país – Belo Horizonte, Manaus, Toritama e Pernambuco,
além de um projeto de construção de um shopping popular em uma favela do complexo do Alemão, no Rio
de Janeiro.11
Essa tendência de investir sistematicamente no “popular” se assemelha àquilo que Roy assinala como uma
tendência mundial de conversão de economias informais (“shadow economies”), associadas a espaços de
pobreza, em objetos de empresa e lucro; em que recursos públicos e supostamente coletivos são recalibrados como canais de acumulação privada de riqueza (Roy 2010). No caso em questão, o redirecionamento do
dinheiro do comércio popular para os proprietários de shoppings e investidores se fundamenta na legitimidade do discurso da formalização e modernização. Beatrice Hibou (2013), em sua discussão sobre a “burocratização neoliberal” nos dá algumas pistas para pensar teoricamente as estratégias de regulação em curso
no universo estudado:
A doxa neoliberal apresenta o respeito a essas normas, regras e procedimentos particulares como
a expressão da “boa governança”, vendo nessas formalidades simples técnicas. Ela coloca o acento
sobre a universalidade da racionalidade econômica e, mais precisamente, empresarial, sobre a
dimensão tecnocrática desses processos e sobre sua eficácia, sua segurança e sua moralidade, em
uma visão despolitizada do governo, que é uma forma muito ideológica de análise do político.
(Hibou 2013: 10, tradução nossa)
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Recentemente, o fenômeno da multiplicação dos investimentos em shoppings populares no Brás começou a circular na grande
mídia. Ver “Um império bilionário do varejo do Brás”. Disponível em <https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,umimperio-bilionario-do-varejo-nobras,70002249579>. Acesso em 26/09/2018.
O projeto de construção desse shopping já vem sendo anunciado há alguns anos. Apesar de ainda não ter sido executado, outros
empreendimentos apoiados pelo mesmo grupo empresarial estão em funcionamento em favelas cariocas. Disponível em <http://
g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2013/02/primeiro-shopping-em-favela-brasileira-sera-no-alemao-no-rio.html>. Acesso em
26/09/2018.
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No caso estudado, mais do que uma estratégia para regular e legitimar a atividade de comércio popular,
entendendo sua importância econômica e social, o processo de formalização, por exemplo, tem se mostrado
uma tecnologia informada pela lógica competitiva neoliberal, ainda que sobre os signos da “inclusão e
desenvolvimento social”. O imperativo da formalização, recebido como um valor indiscutível, é legitimado
a despeito das desigualdades que pode produzir quando não informado por princípios de garantia de melhores condições de vida e trabalho. Em termos substantivos, formalizar diz muito pouco quando não são
exploradas as lógicas que informam sua operacionalização.
Formalizar as atividades do comércio não é o mesmo que formalizar os trabalhadores ali engajados. Além
dos já mencionados deslocamentos dos comerciantes das ruas para os shoppings e a exclusão daqueles
que não podem pagar os aluguéis, ao longo da pesquisa pude verificar outro importante movimento nesse
mercado: a entrada massiva de pessoas nessas atividades sem que haja uma trajetória anterior no comércio
popular. A fala de um comerciante retrata as tensões e distinções que envolvem esse processo:
Eu nunca tinha pensado que ia acabar trabalhando num lugar que nem esse. Uma vez eu vim aqui,
uma vez só, pra comprar um vestido junto com a minha irmã. Achei horrível! Muita gente se esbarrando, uma confusão. Jurei que nunca mais voltaria aqui. E cá estou eu! [risos]. […] Muitos dos nossos amigos não entendem até hoje porque a gente veio pra cá. […] Antes eu nunca pensei que viria
trabalhar aqui. Depois eu vi que é diferente. Assim, pra mim era tudo camelô. Aí eu vim e descobri
que era diferente, que tem comerciantes e camelôs. (Marcos, 35 anos, comerciante na Feirinha da
Madrugada, formado em Administração de Empresas)
Isso denota os efeitos sobre o perfil dos comerciantes provocados pela transformação física do comércio e
pela força do discurso sobre formalização e empreendedorismo que acompanhava esse movimento, que
ofereceu possibilidades de redução do estigma e positivação dessas atividades. São pessoas que vieram de
outras ocupações, muitas vezes saindo de empregos formais, e se engajaram no comércio popular com
expectativas de melhores rendimentos.
Nesse sentido, pode-se considerar que o processo de empresarização tem construído um cenário em que
essas atividades se tornam plausíveis para trabalhadores com perfis sociais diferentes daquele identificado
nos tradicionais camelôs. Esse novo perfil de comerciantes parece estar mais adequado objetiva e subjetivamente a esse novo modelo de mercado. São trabalhadores que contam com maior capital para investimento,
maior escolaridade e um forte discurso empreendedor. As trajetórias sociais destes não apenas são diferentes da representação do camelô sem qualificação que se refugia no comércio popular, mas, inclusive, há
um esforço sistemático para se distanciar dessa imagem:
O pessoal daqui é um pessoal que não quer aprender, eles não querem aprender. Estão estacionados nessa vida e vão continuar nessa vida. Pra gente que veio de fora…porque, na verdade, existe o
camelô e aquele que veio depois, eu sou o que veio depois, de uma outra área que não tem nada
a ver com o camelô. […] O camelô tem uma cabeça muito atrasada. Ele quer trabalhar, não quer ter
despesa nenhuma. Então, pra ele, essa vidinha aqui está boa. Então, como eu vim de fora, eu já fui
para outros caminhos. Porque eu já vim de uma formação diferente. Não é melhor nem pior do que
ninguém, mas as ideias são outras. E o camelô, não. O camelô estacionou. Ele põe R$1 000 no bolso
e sai feliz da vida com R$1 000. (Jorge, 42 anos, comerciante em um shopping popular no Brás,
formado em Administração de Empresas)
Com efeito, a partir da produção de novas balizas para distinções, esse processo tem contribuído para a ressignificação desse trabalho para aqueles que sobreviveram a essa espécie de “gentrificação da atividade” ou que
vieram de outras ocupações. Ao longo dos últimos anos, o termo gentrificação tem sido utilizado de maneira
abrangente para designar diversos deslocamentos excludentes (Wacquant 2008; Shaw 2008 Janoschka 2016;
Bromley; & Mackie 2009). Janoschka (2016), por exemplo, expande o conceito de gentrificação ao agregar
junto aos movimentos de deslocamento a ideia de “despossessão”, dialogando com David Harvey (2003) e a
noção de “acumulação por despossessão”, que aponta para um padrão de acumulação que, apesar de contemporâneo, mobiliza estratégias identificadas com formas de acumulação primitiva, como a privatização e
expropriação dos meios de vida de populações específicas.
Assim, Quando falo de gentrificação do trabalho aqui, a ideia é evocar a imagem e o sentido desse movimento, visto que, no caso em questão, o que ocorre é a expulsão de trabalhadores com menos capital
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à disposição por trabalhadores também instáveis, inclusive pertencentes a classes populares, mas com
maiores possibilidades de investimento, habilidades administrativas e mais afinados subjetivamente com a
lógica empreendedora; tudo isso num cenário produzido pela ação estatal em combinação com interesses
empresariais privados.
Esse processo estaria então fundamentado nas racionalidades do capitalismo, do Estado, mas também, dos
próprios sujeitos, ou seja, por nossas próprias racionalidades. Isso se verifica nas expectativas e demandas,
por vezes contraditórias, em matéria de segurança, na busca por facilidades de organização e mesmo nos
desejos de autonomia e emancipação de formas opressoras de trabalho. De fato, para o “sucesso” desses
projetos, é preciso que os sujeitos que animam esses mercados também participem, engajando-se subjetivamente nessa nova configuração. Nesse aspecto, o encolhimento do horizonte de possibilidades, com a precarização do trabalho e a disseminação da lógica empreendedora tem papel fundamental, sobretudo com
sua legitimação no âmbito da ação estatal via novos modelos de formalização, que já não carregam consigo
a promessa de proteção e mobilidade social.
Também são evidentes as demandas que legitimam a formalização excludente no comércio popular em
São Paulo. A imagem pública do Brás retrata o local como carente de segurança e como um espaço social
que favorece a comercialização de mercadorias ilegais resultantes tanto de contrabando quanto de trabalho
superexplorado – elementos de fato presentes ali. No entanto, a partir dessas concepções, qualquer intervenção que produza uma sensação de ordem é justificada. Inclusive por muitos dos que ali trabalham,
mesmo que em um segundo momento estes se vejam prejudicados por essas mesmas intervenções. Esse é,
por exemplo, o caso de muitos comerciantes entrevistados que comemoraram a concessão da Feirinha da
Madrugada à iniciativa privada, entendendo que a suposta capacidade de gestão dos empresários iria modernizar e alavancar os empreendimentos ali desenvolvidos. Após um ano, muitos desses comerciantes estão
sem trabalho por conta da demolição da Feirinha.
Além disso, qualquer um que ande pelo bairro do Brás hoje pode verificar a venda explícita de artigos
falsificados no interior dos shoppings populares, assim como as notas fiscais não estão presentes na maioria
das transações. Na prática, na disputa pela cadeia de valorização do comércio popular, o que se verifica é que
a negociação das mercadorias políticas mudou de escala, passando a serem negociadas “no atacado” (Hirata,
2014), muitas vezes com seus custos sendo incorporados aos preços dos aluguéis. Isso garante maior segurança aos comerciantes que vendem mercadorias ilegais, ainda que a dimensão da ilegibilidade (Das & Poole
2008) dessas negociações permaneça. Alcione, por exemplo, trabalha em uma galeria comercial no Brás e
vende réplicas de marcas de roupas conhecidas que ela mesma fabrica. Ela paga mensalmente R$800,00
para o segurança da galeria, no mesmo dia em que paga o aluguel, assim como os outros comerciantes.
“Uns pagam mais, outros pagam menos, depende do tanto de mercadoria, do tamanho da banca, sei lá”. O
segurança, supostamente, repassa o dinheiro coletado para agentes públicos responsáveis pela fiscalização
e apreensão de mercadorias ilegais. “Pra eles não virem aqui [na galeria]. […] Eles pagam pra polícia federal,
polícia civil, sei lá”. Ainda assim, de vez em quando eles vêm”.

Considerações finais

O trabalhador do comércio popular foi historicamente pensado como alguém num estatuto vacilante entre
o trabalhador desesperado e o marginal contraventor. Na verdade, todo o comércio popular – em geral
tratado sob os termos da informalidade – foi elaborado como algo que viria a se extinguir com a inserção
efetiva do Brasil no capitalismo global e com a expansão do assalariamento. Obviamente, não foi o que aconteceu. Não só esses mercados não desapareceram como a própria crença de construção de uma sociedade de
direitos através do assalariamento ruiu.
A partir disso, parece claro o deslocamento da matriz que ainda pensava na integração dos trabalhadores
informais do comércio popular (percebidos como marginalizados) na chave dos direitos e cidadania para
a solução através da inserção dessas atividades na lógica do mercado. No caso em questão, vê-se o deslizamento político do debate sobre direito à cidade e geração de empregos para a centralidade da gestão técnica
via contratos, aluguéis, empreendedorismo e modernização dos mercados – o que acaba ofuscando o próprio viés político inerente à aposta nesse modelo. É a expansão das “formalizações sistemáticas” (Hibou 2012),
que são apresentadas como simples técnicas de gestão, sem qualquer viés ideológico. Através dos discursos
de modernização, parcerias entre o governo local e agentes privados trazem a promessa de aperfeiçoamento
dessas formas comerciais, o que, supostamente, resultaria em benefícios coletivos.
Pensando sobre os sentidos das estratégias de regulação do comércio popular em São Paulo, busquei argumentar, ao longo do texto, que essas intervenções articuladas entre poder público e grandes investidores
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privados se justificam através de uma espécie de “narrativa gêmea” (Gonzáles & Waley, 2013), que reconhece
esses mercados a um só tempo enquanto problema e potência. De um lado, temos a já antiga associação
desses mercados com o processo de degradação urbana e determinados ilegalismos (pirataria, contrabando,
trabalho explorado); de outro, verifica-se um movimento mais contemporâneo de reconhecimento de formas econômicas vinculadas à pobreza como um novo campo de acumulação.
O grupo empresarial que ganhou o contestado processo de licitação da Feirinha da Madrugada descreve
sua missão como “ser uma rede de shoppings populares que proporcione a inclusão pelo desenvolvimento
social, cultural, econômico e político, fornecendo produtos, serviços e atendimento de qualidade, de forma
segura e rentável aos consumidores, lojistas e investidores” (Grupo UAI).12 Este enunciado apresenta uma
fórmula já comum na gestão de populações pobres, a combinação entre discursos de desenvolvimentos
social e repressão (Motta 2017). São destacados os elementos-chave da narrativa que legitima a empresarização do comércio popular, e sua eficiência se dá justamente por conseguir articular diferentes dimensões
da vida social: o governo moral dos sujeitos (Lautier 2014) – através do seu “desenvolvimento social, cultural
e político”; a preocupação com a “segurança”; e a dimensão que tem norteado essas formas de regulação,
qual seja, a necessidade de que isso tudo seja “rentável”. Enquanto elementos positivos, esses aspectos são
anunciados como agenciamentos técnicos, despolitizando suas lógicas de referência e seus efeitos. Portanto,
é também pela sua combinação na análise que os sentidos políticos (estratégicos e inconscientes) desses
processos podem ser reconstruídos, possibilitando ganhos em termos de compreensão das ambivalências
que caracterizam as intervenções sobre esses mercados.
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Estudando a socialidade dos assaltantes, em especial dos pioneiros do Primeiro Comando da
Capital, no Brasil, argumento que o empreendedorismo individual, ao contrário do que se imagina, está na base dos grandes assaltos a bancos e financeiras no Brasil. Baseado em 18 anos de
pesquisa sobre assaltos e assaltantes no Brasil, o artigo discute a especialização de um mercado
ilegal, rompendo de um lado com a ideia de “violência urbana” como ausência de regras, civilidade
e modernização, e de outro com o puro economicismo. Em diálogo com a literatura etnográfica
brasileira sobre o universo criminal, o texto verifica como o Primeiro Comando da Capital se
fortalece mesmo com forte independência individual de seus membros, que atuam por projetos
de curta duração.
Palavras-chave: grandes assaltos; instituições financeiras; PCC; roubo

Introdução

O mercado de assaltos a banco e financeiras é hoje muito relevante para estruturar as principais facções
criminais no Brasil, entre elas o PCC (Primeiro Comando da Capital). Dos mais discretos aos mais espalhafatosos, tais assaltos costumam ser chamados de “cinematográficos” por delegados de Polícia e jornalistas
policiais. O adjetivo não se mostra inadequado. Um dos meus interlocutores, praticante de grandes assaltos
a banco, se diz fã da família Corleone, em O poderoso Chefão, filme do diretor Francis Ford Coppola, de 1972.
Em entrevistas com outros assaltantes, tenho ouvido recorrentes elogios à trilogia Onze homens e um segredo, blockbuster com George Clooney e Brad Pitt, de 2001. O assalto ao Banco Central de Fortaleza realizado
em 2005, o segundo maior da história do Brasil, conforme assinala um entrevistado, foi inspirado em Os
trapaceiros, de Woody Allen, lançado em 2000. No ano de 2006, poucos meses após entrar em cartaz plano
perfeito, filme do diretor Spike Lee, um assalto contra uma agência bancária no estado de São Paulo recorreu
ao modus operandi encenado no filme: assaltantes e reféns foram vestidos com roupas idênticas e, quando a
Polícia chegou ao local, não conseguiu diferenciar quem era quem. O assalto fictício contra a Casa da Moeda
da Espanha, que movimenta a série A Casa de Papel, produzida especialmente para a Netflix em 2017, também reproduz a técnica das vestimentas uniformizadas para “vítimas” e participantes do crime. O repertório
cultural transnacional se encarna em práticas, também no universo criminal.
A literatura acadêmica sobre grandes assaltos é em geral restrita à criminologia (Matthew, 1996; 2002; Paes
Machado e Viodres-Inoue (2017) e as pesquisas empíricas são ainda raras na América Latina (Nascimento,
2003; Aquino, 2010; Caminhas, 2018). A visão mais comum sobre o assunto pensa em extrema sofisticação
de organizações fortemente hierárquicas, por detrás de ações criminais impecáveis. Ao contrário dessa literatura, argumento que apesar de serem cinematográficos e extremamente sofisticados, esses assaltos partem
do empreendedorismo individual de sujeitos que se agrupam em projetos pontuais, de modo horizontal.
Ao mesmo tempo, esse processo de especialização individual favorece e é favorecido pelas facções, em jogo
em indivíduos e coletivo ganham. Desde 2000, tenho pesquisado estas ações criminais e seus protagonistas,
por meio de entrevistas e inserções etnográficas junto a assaltantes, seus familiares e amigos; entrevistas
com policiais e delegados de Polícia; narrativas jornalísticas, veiculadas em periódicos impressos e portais de
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notícias online; e também processos judiciais, cujos réus são praticantes desta atividade ilegal. Venho assinalando que se tratam de operações engendradas por coletivos de assaltantes, constituídas por diferentes
fases, tais como formação da equipe criminal, elaboração de um plano, divisão de tarefas, viabilização de
infraestrutura, realização do assalto, fuga, divisão do dinheiro roubado e dissolução do coletivo de assaltantes (Aquino, 2004; 2010a). Também tenho argumentando que esses assaltos constituem um ramo específico dos mercados ilegais, com empreendimentos criminais minuciosamente planejados e que envolvem alto
investimento em logística, quantias que costumam reaver multiplicadas após a efetivação de tais investidas
(Aquino, 2015, Aquino, 2017).
Na primeira parte do artigo ressalto a sofisticação e a diversidade nos modus operandi verificados nestas ações criminais. Na segunda seção, analiso coletivos de assaltantes, destacando as chamadas quadrilhas interestaduais. Concluindo, argumento que os grandes assaltos, por sua especialização, planejamento
e logística, constituem um segmento importante dos mercados ilegais na América Latina, e que o Primeiro
Comando da Capital deve ser considerado pioneiro nesse ramo mercantil, hoje transnacional.
A reflexão ora desenvolvida é fruto de dois momentos de pesquisa de campo, ao longo de dezoito anos de
trabalho. Iniciei minhas incursões ao universo dos assaltos contra instituições financeiras em 2000; entre
aquele ano e 2009 realizei entrevistas ou conversei informalmente com 41 assaltantes. Por volta de 2003,
passei a ouvir referências ao PCC, que se tornaram recorrentes nos anos seguintes. Inicialmente, considerava
fragmentadas e imprecisas tais declarações e narrativas, que foram, no entanto, ganhando imagem mais
nítida com o passar do tempo.
Nos anos seguintes, foram desenvolvidas importantes pesquisas que esmiúçam este coletivo criminal
e seus meandros (Biondi, 2010, 2017, 2018; Dias, 2012; Feltran, 2011, 2012, 2018a, 2018b; Hirata, 2010;
Malvasi 2012; Mallart, 2012; Padovani, 2015). Revisada esta literatura, afirmações e comentários acessados em meu trabalho de campo ganharam maior significado, permitindo-me compreender como aqueles
homens conduziam suas atividades ilegais. Impressionou-me, sobretudo, como eles podiam gastar as somas
obtidas com expressiva liberdade, apesar de serem integrantes do Primeiro Comando da Capital.
As pesquisas de Biondi (2010, 2017, 2018) indicam que – ao contrário do Comando Vermelho e outras
fações criminais de grande porte atuantes no país, cujas estruturas de poder são hierarquizadas (Barbosa,
2001, Grillo, 2013) – o PCC não possui lideranças ou posições de mando personalizadas e sua atuação seria
organizada a partir de “sintonias”, que operam como núcleos encarregados de funções específicas. Em uma
perspectiva próxima à de Biondi, Feltran (2018a; 2018b), assinala que o PCC não tem dono ou chefe e
consistiria numa “sociedade secreta fraternal”. Para o autor, as sintonias, embora envolvam alguma hierarquia, exercem autoridade do modo impessoal. O pesquisador explana o funcionamento do PCC a partir de
uma analogia com a maçonaria. Deste modo, um maçom empresário não torna a maçonaria uma empresa,
nem suas qualidades ou o capital o autorizam a mandar nos outros. Não havendo na maçonaria nem no
PCC estruturas centralizadas de poder, prevaleceria o apoio mútuo entre seus componentes. Mesmo sem
dividir lucros com o coletivo, os membros de tais “fraternidades” ajudariam a fortalecê-las por outras vias
(Feltran, 2018a, 2018b). Os dados provindos de trabalho de campo e as análises desenvolvidas por Biondi e
Feltran, conforme observaremos adiante, convergem largamente com informações que obtive em diálogos
com assaltantes.
Consideravelmente inteirada sobre o funcionamento do PCC por meio das etnografias mencionadas,
minha pesquisa entrou em um segundo movimento e passei a indagar sobre a atuação deste agrupamento
nos assaltos contra instituições financeiras e seu papel para que esta atividade criminal ganhasse expressividade no Brasil e países vizinhos. Desde 2016, tive a oportunidade de reencontrar alguns assaltantes, com
quem conversei informalmente ou desenvolvi entrevistas entre 2003 e 2009. Por intermédio deles, conheci
mais 8 praticantes destas ações delituosas, também membros do PCC. Com base neste percurso de pesquisa
relatado, argumento que grandes assaltos se converteram em uma ramificação dos mercados ilegais no
Brasil, cujas etapas e saber fazer, tais como planejamento, logística, execução, fuga e divisão dos recursos
são, depois do Primeiro Comando da Capital, pensados e por vezes executados em escala transnacional.

1. Facções, política e a atuação do PCC nos assaltos contra instituições financeiras

Nos anos seguintes ao golpe militar de 1964 no Brasil, os assaltos contra agências bancárias ganharam considerável visibilidade pública. Naquele período, estas ocorrências e os sequestros de relevantes figuras do
cenário político foram realizados por militantes de grupos contrários ao governo ditatorial, instituído pelo
golpe. Eram assaltos “políticos”, como a imprensa os tratava. O dinheiro obtido com tais ações armadas era
canalizado para o financiamento de atividades políticas contrárias ao regime militar (Torres, 2017).
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Posteriormente, os assaltos contra instituições financeiras passaram a ser efetuados pelo chamado “crime
comum”. A partir dos anos de 1980, estas ocorrências tiveram como protagonistas mais notórios integrantes
Comando Vermelho-CV, coletivo criminal que nasceu em 1979, na prisão de Ilha Grande, litoral do Rio de
Janeiro, como desdobramento do convívio entre “presos comuns” e “presos políticos” da ditadura. Naquele
decênio, o CV realizou assaltos contra bancos, carros fortes e joalherias em diversas regiões do Brasil, canalizando o dinheiro roubado para organizar fugas de detentos e otimizar o tráfico de drogas nas periferias do
Rio de Janeiro (Lima, 2001). Consolidando-se na distribuição e tráfico de drogas na década seguinte, as cúpulas do Comando Vermelho pararam de organizar os assaltos os contra instituições financeiras, que deixaram
de ser uma atividade relevante nesta facção criminal.
Assim como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital foi fundado na prisão, nasceu na
Casa Custódia de Taubaté, no estado de São Paulo, no ano de 1993 e se propagou rapidamente, primeiro
no âmbito do sistema prisional e nas periferias paulistas e, a partir dos anos 2000, em todo o Brasil. De
acordo com investigações policiais em diferentes estados, as atividades de importação, distribuição e exportação de drogas são as que movimentam maiores quantias no PCC. Mas desde seu contexto fundacional
até o presente, assaltos contra instituições financeiras que ganham repercussão midiática, e costumam ser
adjetivadas como “cinematográficos”, também têm mobilizado integrantes deste coletivo criminal, de modo
contínuo. Embora a maior parte dos assaltos contra instituições financeiras no Brasil sejam realizados por
assaltantes sem vínculos com o PCC,1 as ações realizadas por seus integrantes, sobretudo contra empresas
de guarda e transporte de valores, são as que têm envolvido maiores quantias e especialização. Se assaltos
contra instituições financeiras antes do PCC não ultrapassavam seis dígitos, quando passam a ser realizados
por integrantes deste agrupamento criminal atingem cifras milionárias.
Durante os anos de 1990, os bancos brasileiros começaram a investir em melhorias nos sistemas de
segurança de suas agências, instalando câmeras e portas giratórias com detectores de metais e alarmes.
Amenizando os efeitos destes equipamentos que dificultam o acesso de pessoas armadas aos estabelecimentos bancárias, componentes do PCC mobilizaram uma nova técnica para efetivação de assaltos, que foi rapidamente copiada por praticantes de assaltos sem vinculações com este agrupamento criminal. Trata-se dos
assaltos efetuados por meio do sequestro das famílias dos gerentes das agências bancárias. Tendo familiares
sob ameaças, mantidos em cárcere privado, muitas vezes em suas próprias casas, estes profissionais se viam
obrigados a introduzir as quadrilhas nas agências bancárias e lhes conceder acesso aos cofres. Embora o uso
da violência física seja evitado nestes assaltos, seus participantes fazem uso de intensa violência psicológica
para ameaçar os reféns, como demonstrei em trabalhos anteriores (Aquino, 2010).
Ainda nos anos de 1990, membros do PCC passaram a realizar assaltos precedidos de sequestros também
contra empresas de guarda e transporte de valores. Somente em 1999, investigações policiais atribuíram a
este coletivo criminal oito assaltos a tais alvos. Encarregadas de guardar e transportar elevadas quantias em
espécies, as empresas de guarda e transporte de valores quase sempre movimentam maiores quantias do que
bancos e suas sedes dispõem de rigorosos sistemas de segurança, compostos por homens armados e equipamentos como cercas elétricas câmeras, sensores e alarmes. Quando estes estabelecimentos começaram
a sofrer assaltos, autoridades da segurança pública em diferentes regiões do Brasil se colocaram em alerta.
Já estava evidente que integrantes do Primeiro Comando da Capital tinham elevado as investidas armadas
contra instituições financeiras a novos patamares de planejamento e elaboração, sendo que os valores subtraídos de seus alvos agora alcançavam quantias milionárias. Um dos meus interlocutores narra sua decisão
de incorrer nestas ações mais ambiciosas:
A gente raciocinou e concluiu que assaltar banquinho não nos levaria a nada, a gente ia viver na
cadeia e só. Era duzentos a trezentos mil dividido para umas quatro pessoas e até mais gente. Aí, eu e
uns parceiros resolvemos ir para as bases dos carros fortes (as chamadas empresas de guarda valores)
porque de lá tinha umas cinquenta vezes mais dinheiro. Nos bancos, a gente se arriscava muito e precisava estar em ação mais vezes, nas bases de carros fortes nós fizemos uns poucos que rendeu muito.
O que veio menos, deu 5 milhões. (…) Garantiu a gente ter casa, ter comércio (legal),bens, ajudar a
família, cuidar do futuro dos filhos. (Entrevista com Bernardo em fevereiro de 2009).

1

Bancos e carros-fortes têm atraído quantidades crescentes de assaltantes que empreendem investidas mais modestas que aquelas
organizadas por membros do CV nos anos de 1980 e pelo PCC nas décadas seguintes, porém mais rendosas do que assaltos contra
outros tipos de alvos.
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Durante os anos 2000, outro método de realizar assaltos, evitando confronto direto e violência física, foi
colocado em prática por membros do Primeiro Comando da Capital. Parte das investidas atribuídas a este
agrupamento ilegal passaram a se concretizar pela construção de túneis que alcançavam cofres de bancos e
empresas de guarda valores. Depois de se mostrarem convenientes para viabilizar fugas de prisões, os túneis
começaram a ser mobilizados por membros do PCC para a efetivação de assaltos. Dentre tais ocorrências, a
que resultou em maiores somas e ganhou maior repercussão midiática foi o assalto, ocorrido em agosto de
2005, contra uma agência do Banco Central do Brasil, localizada em Fortaleza, de onde foram levados R$
164,7 milhões. Vejamos esta notícia:2
Poderia ser história de cinema, mas é real. O cenário é composto por uma casa na rua 25 de março,
um túnel escavado com mais de 200 metros e uma caixa forte do Banco Central, localizada na sede
da instituição, no cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Dom Manuel no centro da cidade. O
roteiro da história tem ápice no assalto de aproximadamente R$ 150 milhões, o maior já registrado
no Brasil e um dos maiores do mundo. (…)O BC não informou oficialmente quanto havia de dinheiro
no interior da caixa forte no momento do assalto, mas confirmou a violação de 5 contêineres. Que
guardavam cédulas de R$ 50,00. As notas haviam sido recolhidas pela rede bancária e teriam seu
estado de conservação analisado(…). Após a análise parte das cédulas seria encaminhada de volta ao
sistema financeiro e parte seria incinerada. Para ter acesso ao cofre os assaltantes escavaram um túnel
de 200 metros de extensão(…)indo de uma casa na rua 25 de março, até o banco(…). O crime teria
acontecido no fim de semana, mas as polícias Civil, Militar e Federal só foram mobilizadas na manhã
de ontem, quando o caso foi descoberto. O cofre possui sensores de movimento e câmeras de vigilância,
mas nenhum dos instrumentos de alarme disparou na hora do assalto. (…)Segundo um investigador
da Polícia Federal(…), o buraco teria sido feito na única parte da caixa forte, que não possui câmeras
de segurança filmando. O imóvel na rua 25 de março que serviu de base para operação da quadrilha
foi alugado há três meses. Na fachada uma placa de loja de fabricação e grama sintética(…). (Jornal O
Povo, 05/09/2005)
Utilizando a loja de grama sintética no imóvel alugado como “fachada”, os assaltantes transitaram diariamente com sacos contendo entulhos oriundos, das escavações para construção do túnel, sem despertar
suspeitas na vizinhança.
Em dezembro de 2009, um assalto realizado em São Paulo, também atribuído pela Polícia a membros do
PCC, apresenta consideráveis similaridades com o furto ao Banco Central, em Fortaleza. Vejamos a notícia3
abaixo:
Ladrões(…) fizeram um assalto milionário em São Paulo, durante os jogos de domingo do campeonato
brasileiro(…). Os bandidos cavaram um túnel a partir de uma casa simples do outro lado da rua(…).
São 150 metros de extensão que atravessam uma praça até chegar embaixo do cofre da transportadora. Por volta das 17h de domingo, bem no início das finais do campeonato brasileiro, os assaltantes
arrombaram o piso do cofre. E fugiram levando o dinheiro. O segurança contou à polícia que chegou
a ouvir um barulho, mas pensou que fossem torcedores soltando fogos de artifício. A casa usada como
base pelos bandidos tem até decoração de natal e foi cuidadosamente preparada para não levantar
suspeitas. Quando ocupou o imóvel, quatro meses atrás, a quadrilha cobriu o quintal. E iniciou as
escavações que, para os vizinhos, não passavam de uma reforma. A terra retirada era guardada em
sacos ou depositada nos fundos da casa(…). Para não deixar impressões digitais, os bandidos pintaram
a casa depois de pegar o dinheiro. (…)O dono da transportadora contou que o prejuízo pode chegar a
R$ 20 milhões. (Jornal Nacional, 07 de dezembro de 2009)
A construção de túneis foi mobilizada por integrantes do PCC em muitas outras ocorrências. Pelo menos três
dos meus interlocutores participantes deste coletivo criminal, ressaltaram nas entrevistas que tal metodologia, embora vantajosa por não envolver confrontos ou reféns, demandava investimentos elevados e a contribuição de pessoas com expertise em construção civil.
2

3

Link: https://www20.opovo.com.br/app/acervo/noticiashistoricas/2017/08/05/noticiasnoticiashistoricas,3680819/assalto-aobanco-central.shtml.
Link: http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1406824-10406,00-LADROES+USAM+TUNEL+PARA+FAZER+ROU
BO+MILIONARIO.html.
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Outro assalto milionário envolvendo abordagem silenciosa e atuação precisa, cujas investigações policiais
igualmente apontam autoria de integrantes do PCC, ocorreu numa madrugada de agosto de 2011, contra o
setor de cofres privados da agência do Banco Itaú, localizada na Avenida Paulista, a via mais importante do
centro empresarial de São Paulo:4
Diamantes do tamanho de bolas de gude, esmeraldas raras, lingotes de outro puro, colares cravejados
com dezenas de rubis, coleções de relógios que custam mais do que um apartamento de luxo, maços de
notas de 500 euros. Essa é uma pequena fração do inventário de perdas do maior roubo contra cofres
particulares já feito no Brasil.(…) O centro da ação foi o subsolo de uma agência do Itaú, localizada na
Avenida Paulista (…). Lá o banco mantém uma caixa forte com 2.500 cofres alugados a seus clientes
vips. Para chegar até eles, é preciso passar por guardas e duas portas: uma gradeada e outra de aço. O
aparato de proteção conta com áreas vigiadas por câmeras e sensores de movimento (….). No entanto,
as 23h50, de 27 de agosto, um sábado, doze homens uniformizados de jaleco invadiram o local sem
disparar um só tiro. Arrombaram 138 cofres pertencentes a 120 clientes. Dez horas depois, na manhã
de domingo, partiram com uma fortuna(…). Nenhum alarmar soou. Os bandidos(…) informaram que
faziam parte de uma equipe de manutenção que trocaria móveis da agência. O vigia não desconfiou,
pois a agência passava por um período de reformas e ele foi avisado que haveria obras naquela madrugada(…) Os homens foram até a área principal da agência e dominaram o único vigilante armado de
plantão, que sob a mira de pistolas(…), operou o desligamento de todos os alarmes. Em seguida, foi
obrigado a abrir uma porta da agência e mais dez homens entraram(…) com ferramentas, (…) entre elas
uma furadeira magnética capaz de varar aço, uma serra sabre elétrica e um martelo eletropneumático,
utilizado para demolir paredes. Com esse arsenal foi fácil alcançar o tesouro dos cofres. O vigia da noite
e seu colega do turno da manhã, também rendido ao chegar ao trabalho, às 6h45 do domingo, só puderam dar o alarme depois que a quadrilha havia sumido(…). (Confederação Nacional dos Vigilantes e
Prestadores de Serviços, 07 de dezembro de 2018)
Apenas cinco dos 120 proprietários dos cofres violados neste assalto prestaram queixa à Polícia, alimentando a suspeita de que os demais sonegavam ao fisco os pertences que foram roubados ou os utilizavam
como forma de lavar dinheiro. Até hoje, o banco não divulgou o valor do montante subtraído; a equipe policial encarregada do caso estima em somas próximas a R$ 250 milhões, quantia que tornaria este assalto o
maior da História do Brasil, posição até então ocupada pelo furto ao Banco Central, anteriormente descrito.
Embora maior parte dos assaltos contra bancos e empresas de guarda valores protagonizados por componentes do PCC apresentem abordagens discretas, também têm sido registradas ocorrências mais chamativas,
envolvendo disparos e enfrentamentos. Em um assalto ocorrido na região metropolitana de São Paulo em
2007, 40 homens teriam explodido os portões de uma empresa da guarda e transporte de valores. A notícia
intitulada Marcola e os quarenta ladrões, em alusão jocosa àquele que a imprensa considera o líder máximo
do PCC, compõe uma reportagem anunciada pela manchete, Relembre 8 assaltos cinematográficos do Brasil;5
vejamos:
Em setembro de 2007, cerca de 40 homens usaram dinamites para explodir os portões da empresa de
transporte de valores, “Protege”, em São Paulo. O bando rendeu e amarrou os funcionários

que estavam no local e, em duas horas, roubou malotes com 15 milhões. (…) Segundo a Polícia, Marcos
William Herbas Camacho, o Marcola, líder da facção Primeiro Comando da Capital., precisou intervir
na divisão do dinheiro roubado, já que o bando era formado por duas quadrilhas de partes diferentes
da cidade. (Terra, portal de notícias online, 8 de abril de 2015).
Mesmo o cenário principal dos assaltos envolvendo o PCC sendo o estado de São Paulo, onde este agrupamento criminal foi fundado e atuam a maioria dos seus integrantes, seu raio de atuação abrange todas as
regiões do Brasil e também países vizinhos. Na madrugada do dia 24 de abril de 2017, componentes do PCC
teriam assaltado uma empresa de guarda e transporte de valores, localizada em Ciudad del Este, no Paraguai,
fronteira com a cidade de Foz do Iguaçu no Brasil. Homens portando armamento pesado renderam os vigi4
5

Link: http://www.cntv.org.br/noticia__2885__O-MAIOR-ROUBO-DE-JOIAS-DO-BRASIL-.html.
Link: https://www.terra.com.br/noticias/infograficos/assaltos-cinematograficos/assaltos08.htm.
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lantes do estabelecimento e roubaram um valor correspondente a 40 milhões de dólares, no maior assalto
da história do Paraguai. Vejamos esta notícia:6
As polícias do Brasil e do Paraguai acreditam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está
envolvido no assalto milionário à empresa de transporte de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no
Paraguai, na madrugada de segunda-feira. Pelo menos 30 homens com armamento de guerra – como
metralhadoras, fuzis e explosivos – roubaram U$$ 40 milhões (R$ 120 milhões). Um policial e três
bandidos morreram e quatro pessoas ficaram feridas. O assalto é apontado como o maior da história
do Paraguai(…). O ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lescano, disse que “tudo aponta para o
PCC”. Segundo ele, os veículos usados tinham placas do Brasil e os criminosos falavam português.
(…) (Revista Veja, 5 de maio de 2017)
Este assalto em Ciudad del Este ocorreu poucas semanas depois de integrantes do PCC assassinarem Jorge
Rafaat, traficante reconhecido e fornecedor de arma a coletivos criminais brasileiros, dentre estes o Comando
Vermelho e a Família do Norte-FDN, agrupamento atuante na distribuição de drogas nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil. A morte de Rafaat, apesar de ter levado o CV e a FDN declararem guerra ao PCC, fortaleceu a posição deste último nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Em entrevistas concedidas,
os delegados de Polícia encarregados do caso afirmaram que o assalto em Ciudad del Este também representou demonstração de força. A ousadia e truculência demonstradas seria explicada pela hegemonia alcançada
pelo PCC nos mercados ilegais de drogas e armas da região.
Em março de 2018, mais uma investida minuciosamente planejada tem sido atribuída pela Polícia a integrantes do PCC, trata-se do assalto a um avião da companhia aérea Lufthansa no Aeroporto Internacional de
Viracopos, localizado em Campinas, estado de São Paulo. Vejamos esta reportagem:7
Mais um assalto cinematográfico entrou para a história dos grandes roubos em Campinas, no interior de São Paulo. Com um veículo clonado para driblar a segurança do Aeroporto Internacional de
Viracopos, cinco homens armados com fuzis invadiram na noite deste domingo, 4, a pista de pouso, renderam funcionários e roubaram US$ 5 milhões – o equivalente a R$ 16,5 milhões – que eram transportados numa avião da empresa aérea alemã Lufthansa(…). O ataque ocorreu a um avião que faria o voo
de Viracopos para Dacar, no Senegal. O destino final seria Frankfurt, na Alemanha. (…) Segundo versão
apresentada pela PF, os assaltantes entraram na área de segurança do aeroporto após arrebentar o
alambrado que cerca o terreno. A bordo de uma caminhonete Toyota Hillux falsificada – com cores e
características da empresa de vigilância –, eles contornaram a pista de pouso e decolagem e se depararam com um veículo da segurança. Os dois ocupantes foram feitos reféns. No percurso até o Terminal de
Cargas, onde estava pousado o avião cargueiro da empresa alemã, eles passaram por outros seguranças
sem serem incomodados. A ação durou seis minutos: os funcionários foram rendidos e o malote com os
dólares foi colocado na caminhonete. Na saída, (…), os criminosos trocaram de veículo e queimaram a
caminhoneta(…) para dificultar a perseguição. Todos fugiram. (Estadão, 05 de março de 2018).
Embora os alvos preferenciais do PCC venham sendo instituições componentes do sistema financeiro
nacional, estes estabelecimentos, conforme assinalado, têm aperfeiçoado seus aparatos de segurança desde
a década de 1990. Além disso, em suas rotinas de funcionamento, passaram a evitar o acúmulo de altas
somas líquidas em um mesmo local. Tais medidas estão dificultando crescentemente a realização de assaltos.
A ação empreendida no Aeroporto Internacional Viracopos indica um trabalho de pesquisa por alvos tão
vantajosos quanto empresas de guarda valores.
Assaltos contra instituições financeiras no Brasil em geral envolvem alguma elaboração, mas as ações
organizadas por integrantes do PCC se mostram mais sofisticadas que todas as demais. Constituem operações viabilizadas por planos minuciosos, tendo havido mesmo ocorrências cujas quantias obtidas atingiram nove dígitos, como o assalto ao Banco Central em Fortaleza e, provavelmente, o assalto ao setor de
cofres particulares Banco Itaú. Outra característica destas investidas é a infraestrutura arrojada, pois são
mobilizados veículos e armamentos potentes, dispositivos de comunicação modernos, dentre outros equipamentos. Também chamam a atenção indumentárias e equipamentos semelhantes aos de polícias e outros
6
7

Link: https://veja.abril.com.br/mundo/pcc-esta-por-tras-de-roubo-no-paraguai-apontam-investigacoes/.
Link: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,quadrilha-rouba-carga-de-dolares-no-aeroporto-de-viracopos,70002214195.
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profissionais com acesso facilitado a bancos e empresas de guarda valores. Tornou-se recorrente a participação de funcionários das instituições financeiras nestas ações, atuando como informantes das quadrilhas
em troca de parte das quantias obtidas nos crimes, tendo ocasiões em que recebem pagamentos antecipados. Conhecendo a rotina de seus alvos, membros do PCC assaltam exatamente em períodos os quais são
movimentadas maiores quantias em espécie.
Segundo assinalam meus interlocutores participantes do PCC, agredir ou violentar “vítimas” compromete
o êxito de um assalto, por desencadear comoção social, repercussão midiática e perseguições policiais mais
enérgicas. Eles diziam que assaltos são prósperos quando se obtêm quantias elevadas, sem chamar a atenção de Polícias ou jornalistas, nem resvalar na identificação ou localização de seus participantes. Um desses
homens contou-me que, durante o planejamento de um roubo na década de 1990 ouviu diretamente de
Marcola instruções de que os reféns poderiam ser ameaçados e assustados, mas, em hipótese alguma, agredidos fisicamente ou alvejados por armas de fogo.
Marcos Camacho, o Marcola, é o mais célebre assaltante integrante da Primeiro Comando da Capital.
Durante entrevistas e conversas informais pude observar que este personagem e sua “fama” movimentam a
imaginação dos meus interlocutores. Marcola estava recluso na Casa de Custódia de Taubaté, no período da
fundação do PCC nesta mesma penitenciária, cumpria pena por assaltos realizados no estado de São Paulo
e não demorou a aderir a este coletivo criminal. Em 1995 Marcola foi transferido para o Carandiru, à época
o maior complexo prisional de segurança máxima do Brasil, de onde fugiu no mesmo ano, voltando a ser
preso em 2000.
Segundo alguns dos assaltantes com quem desenvolvi diálogo, embora Marcola já fosse conhecido no
universo criminal paulista como habilidoso “assaltante de bancos”, no período em que esteve em liberdade
no decênio de 1990, já vinculado ao Primeiro Comando da Capital, ele se tornou uma espécie de “lenda viva”
entre assaltantes de todo país, por sua capacidade idealizar ações consideradas inteligentes. Algumas de suas
ideias que viabilizaram assaltos milionários foram adjetivadas como “incríveis” em entrevistas que realizei.
Marcola teria planejado as primeiras investidas armadas contra sedes de empresas de guarda e transportes
de valores, registradas no Brasil. As altas somas roubadas e criatividade nas abordagens destes alvos, jamais
vistas em assaltos no país, teriam lhe rendido forte capital simbólico no PCC.
Em 2001, Marcola confrontou e venceu César Augusto Roriz Silva, o Cesinha, e José Márcio Felício, o
Geleião, os dois detentos líderes do PCC desde sua fundação em 1993. Com isto, tornou-se uma figura
importante neste agrupamento ilegal e passou a ser apontado por polícias e o Ministério Público de São
Paulo como seu novo líder, atribuição que ele refuta até hoje. Alegando vingança pela morte de sua companheira, Ana Ollivato, que teria sido assassinada a mando de Césinha e a esposa, Aurinete Feliz da Silva, sob
a aquiescência de Geleião, Marcola conseguiu expulsá-los do PCC (Biondi, 2010; Feltran, 2018). De acordo
com meus interlocutores membros deste coletivo criminal, apesar da acusação desferida contra Cesinha e
Geleião, ele somente pôde destituí-los, recebendo apoio de parte significativa de membros do PCC, devido
à fama de assaltante competente, articulado e justo, difundida no universo social do crime. A “boa” reputação de Marcola teria se convertido em capital político, legitimando sua ascensão e as mudanças que veio
implementar no PCC.
Embora nos anos 2000 e na década atual tenham ocorrido assaltos que resultaram em quantias maiores do
que aqueles organizados por Marcola nos anos de 1990, parte dos meus interlocutores acredita que assaltantes presos, considerados “mais experientes”, sobretudo Marcola, têm colaborado na concepção e viabilização destas ações. Mesmo sem estar convencida de que o principal idealizador dos assaltos empreendidos
por membros do PCC atualmente ainda seja Marcola, observo que entre praticantes desta atividade ilegal,
procedentes de diferentes regiões do páis, integrantes do PCC ou não, que conviveram com ele ou ouviram
narrativas a seu respeito, a “imagem” predominante de Marcola é a de um assaltante genial e insuperável.

2. Socialidades que atravessam o universo dos grandes assaltos e o PCC

No Brasil, os participantes de assaltos contra instituições financeiras compõem uma espécie de “elite” no universo criminal, dentro e fora das prisões, costumando ser vistos como “inteligentes e endinheirados, devido a
elaboração destas ações e das altas quantias que resultam (Aquino, 2010). Conversas informais e entrevistas
que tenho realizado indicam que tais personagens vivenciam suas tarefas de planejamento, organização e
execução de roubos como o desempenho de uma atividade econômica.
Da mesma maneira que negócios legais, a organização de assaltos de “grande porte” requer dispêndios
monetários. São investidos recursos em veículos e armamentos, imóveis para estadia e reuniões da equipe
que vai executar o crime, subornos de funcionários dos estabelecimentos visados, dentre outros gastos.
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Protagonistas destes “empreendimentos”, assaltantes atuam como “empresários”: movimentam recursos,
elaboram planos de fugas e abordagens dos alvos, calculam possibilidades de êxitos e falhas. Classificados
como “criminosos” por códigos jurídicos e valores socialmente instituídos, percebem-se como “homens de
negócios”8 e significam suas ações criminais como investimentos que exigem cuidados e habilidades específicas. Devido à disposição de se “expor ao risco”, à criatividade e à “inovação” desprendidas para contornar
os modernos sistemas de segurança das instituições financeiras, estes assaltantes aproximam-se, em alguma
medida, do perfil de “empreendedor” tornado clássico por Schumpeter (1961).
Assaltos de grande porte constituem empreitadas coletivas, promovem convívio e negociações entre seus
participantes. Para pensar estas relações, opto pela categoria socialidade, ao invés de sociabilidade, levando
em consideração as observações de Strathern(1988;1999) para quem a noção de sociabilidade evoca vínculos
de comunidade e empatia, ao passo que socialidade é referente à matriz relacional em que se desenvolve a
vida das pessoas, permitindo conceber as relações sociais como intrínsecas à existência humana, sem prévias
conotações normativas. Tenho observado que a socialidade entre praticantes de assaltos contra instituições
financeiras experimentou mudanças significativas durante a década de 1990 (Strathern, 1988;1999).
Afirmações dos meus interlocutores de trabalho de campo e narrativas jornalísticas indicam que nos anos
de 1980, além do Comando Vermelho que aglutinava milhares de integrantes, já se verificava em diferentes
regiões do país outros tipos de coletivos de assaltantes, protagonizando roubos contra agências bancárias e
carros fortes. Tratavam-se de grupos fixos com lideranças que tomavam decisões e resolviam conflitos entre
membros, quase sempre envolviam números menores que dez integrantes e se tornavam conhecidos pelo
nome e a coragem do líder. Costumavam realizar sequências de assaltos em cidades próximas. A socialidade
nestes grupos apresenta semelhanças com outras modalidades de coletivos criminais, como os “bandos de
cangaceiros” atuantes no sertão nordestino no início do século XX, dentre os quais o de Lampião9 foi o mais
conhecido. A partir da década de 1990, tais “grupos” de assaltantes se tornaram cada vez menos recorrentes.
Naquele período, passaram a predominar no planejamento e realização de ações contra instituições financeiras um tipo de agrupamento, que delegados de Polícia no país tem denominado de “quadrilhas interestaduais” por aglutinarem assaltantes procedentes de variadas regiões do Brasil. Dentre os meus interlocutores
nesta pesquisa, quase todos atuam a partir destas quadrilhas de composição interestadual. Tenho observado
que em vez de pré-formados, tais agrupamentos têm sua composição definida nas etapas de elaboração
do plano e viabilização da infraestrutura de cada ação criminal. Tratam-se de coletivos temporários que
costumam se desfazer depois que um assalto é realizado e seus ganhos divididos. Laços de amizade, quando
ocorrem, tendem a envolver dois ou três componentes, não se estendendo aos demais. Cada assaltante tem
autonomia para utilizar a parte do dinheiro que lhe cabe, sem dar satisfações ou dividendos a um líder, ou à
facção. Nestas ações, quando um ou mais participantes ficam com quantias maiores do que os outros, é por
terem investido mais recursos ou emprestado armas para uso dos colegas no assalto.

Notas finais

Em diálogos com interlocutores, cujas habilidades eram propaladas por outros assaltantes, perguntava-lhes
sobre suas pretensões em relação a uma eventual liderança em quadrilhas interestaduais e todos afirmavam
envolver muita responsabilidade e perigo (Aquino, 2010a, 2010b).
Mas não seria mais interessante se fossem sempre as mesmas pessoas, sem entrar novatos?
Eliminaria vários problemas, haveria mais confiança, cada um se especializaria em uma ou duas
tarefas diferentes.
Lúcio: Seria muito mais problemático e envolveria mais responsabilidade. Fazer assalto é contra lei,
você sabe disso. Sempre tem um que cai, sempre tem um que morre. Se fosse sempre os mesmos,
ficava mais fácil prender a gente. Acabava a liberdade de todos. Ninguém quer ficar preso a ninguém. A gente até fica mais tempo com alguns amigos, porque confia mais de ir com eles. Mas, no
geral, você fica mais tempo com alguém se você tá devendo dinheiro, e favor. No geral, é muito mais
8

9

Nunca soube de mulheres protagonizando esta atividade ilegal. Em alguns casos, esposas ou namoradas de assaltantes desenvolvem tarefas secundárias nas ações criminais, negociam alugueis de imóveis para hospedagem da quadrilha ou providenciam a
alimentação dos assaltantes em suas reuniões de planejamento, mas tais colaborações não são contumazes.
Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi um sertanejo natural de Pernambuco, estado localizado na região nordeste do Brasil.
Após o assassinato do seu pai pela Polícia, em razão de um conflito por terra, Lampião formou um bando de homens armados e, em
vingança, percorreu o semiárido nordestino nas primeiras décadas do século XX, jornada onde efetuou dezenas de roubos e assassinatos. Após morrer em confronto com a Polícia, inspirou livros e filmes. Ele foi um dos “foras da lei” abordados pelo historiador
Eric Hobsbawn, em sua “clássica” análise dos “bandidos sociais” ao redor do mundo (Hobsbawn, E. 2010).
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prático dividir o dinheiro e cada um seguir seu caminho. No nosso ramo, a gente não pode deixar
neguinho saber muita coisa sobre você.
Mas para você, seria bom ter a sua equipe? Do jeito que os outros falam de você, com certeza você
seria o líder, o grupo seria seu.
Lúcio: Mas quem disse que eu quero ser líder? Não tem vantagem nenhuma, é muito perigoso(…).
Imagine eu me assumir líder, chefão, e me impor aos outros. Se um dia eu agir errado, acontecer
de uma decisão minha fazer os outros perder dinheiro, ou ser preso por minha causa, os caras me
matam. (…) Na moral, quando eu ia, tudo saía do meu jeito, mas eu não deixava os outros verem isso.
Tem que parecer que as decisões são de todos.
Mas parece que seu segredo não tá tão bem guardado. Eu já li matérias de jornais que te chamavam
de “mentor intelectual”.
Lúcio: Eu nunca aceitei esse título e nunca vou aceitar. Na verdade, tem uns caras aí vaidosos demais
e inteligentes de menos que gostam de ser chamados de mentor intelectual, de líder, mas esses caras
dançam. (…) Querer aparecer demais, querer ser mais do que os outros, no nosso ramo, é marcar
encontro com a morte. (Entrevista com Lúcio em maio de 2008).
Tenho observado que a racionalidade que orienta praticantes de assaltos contra instituições financeiras não
é apenas econômica, outras motivações e desdobramentos concernentes a uma “vida” sob perseguição também são considerados em suas escolhas e ações. Uma das vantagens dos agrupamentos circunstanciais,
que se desfazem depois dos assaltos e não apresentam lideranças, seria dificultar a localização e a prisão
dos seus integrantes. Para a maior parte dos meus interlocutores, empreender fuga individualmente traz
maiores dificuldades à investigação policial do que quando permanecem agrupados. Tenho observado que
cada assaltante tem sua rede de contatos, alguns envolvem vínculos subjetivos e a maioria tem laços estritamente “profissionais”. Deste modo, convidam e são convidados a participar de investidas criminais. Além
de habilidades técnicas, dinheiro e armas, uma “boa” reputação entre pares, assume relevância decisiva para
formar parcerias e se tornarem requisitados.
Aqueles que demonstram excessiva violência, incorrendo em agressões, assassinatos ou estupro de reféns,
tendem a ficar isolados e não receber novos convites para assaltos. Também rende “má fama”, difundir
boatos sobre assaltos que estão sendo planejados, enganar colegas e levar vantagens na divisão do dinheiro
roubado. Por outro lado, discrição durante a participação nestas ações e no uso do dinheiro obtido, demonstração de lealdade e solidariedade a parceiros que acabam de sair da prisão e estão sem recursos, dentre
outras atitudes, são positivamente avaliadas. Nas redes de relações concernentes ao universo dos assaltos,
moralidades se mostram relevantes para orientar posicionamentos e expectativas, contribuindo para que
determinadas pessoas sejam consideradas confiáveis e outras sejam excluídas. Ao invés de grupos fixos,
desde a década de 1990 predominam nesta atividade criminal, quadrilhas temporárias formadas a partir
de aproximações e contatos construídos entre pares, ganhando, tais redes de relações, abrangência interestadual e até transnacional.
Os assaltos envolvendo o Primeiro Comando da Capital, de acordo com entrevistas que tenho realizado,
também se efetivam por pessoas circunstancialmente agrupadas e nem todas são membros do PCC. Quando
escolhem alvos em regiões diferentes da que atuam, integrantes deste coletivo criminal fazem contato com
assaltantes locais de quem obtiveram informações positivas e, junto com eles, conduzem o planejamento e
preparativos do assalto. Parte dos meus interlocutores tem suas próprias armas, os outros disseram utilizar
armamento disponibilizado pelo PCC a seus componentes, que devem devolvê-lo depois de finalizada a
atividade para a qual o solicitaram.
Essa socialidade envolvendo relações predominantemente simétricas, que passou a vigorar nas quadrilhas
de assaltantes nos anos de 1990, apresenta similaridades com aquela concernente ao Primeiro Comando da
Capital, a partir dos 2000. É o que elucidam as pesquisas Biondi (2010, 2017, 2018) e Feltran (2012, 2018a,
2018b). Biondi (2010) destaca mudanças políticas ocorridas no PCC a partir de 2001, decorrentes da guerra
interna que culminou na queda de Césinha e Geleião, derrotados por Marcola. Segundo a pesquisadora, os
antigos líderes impunham uma estrutura piramidal ao PCC e Marcola, ao ascender, extinguiu lideranças e
hierarquias, instituindo relações igualitárias entre integrantes deste coletivo criminal, que passou funcionar
a partir das sintonias despersonalizadas. Sem líder, além de não ficar paralisado quando o governo paulista,
por considera-lo chefe do PCC, enquadrou Marcola em um regime penal diferenciado, restringindo seus
contatos com outros presos e o mundo externo, o Primeiro Comando da Capital se expandiu para todos
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os estados do país, tornando-se o mais numeroso agrupamento criminal do Brasil. Biondi afirma que essa
expansão nos anos 2000 foi possível exatamente porque o PCC não depende de ordens “vindas de cima” para
funcionar. (Biondi, 2017)
Para Feltran (2018a, 2018b), atualmente mais de dois milhões de pessoas estariam envolvidas direta ou
indiretamente com atividades do PCC, cuja movimentação anual de capital atinge as cifras dos bilhões. O
pesquisador destaca a autonomia empreendedora usufruída pelos integrantes deste agrupamento, que além
do tráfico de drogas e armas atuam em outras atividades legais e ilegais como fazendas, portos, roubo de carros, assalto, dentre outras. No cotidiano de seus membros, o PCC funcionaria como uma rede de apoio mútuo
entre praticantes de atividades criminais, pautada por valores tidos como justos (Feltran, 2018a; 2018b).
A ausência de lideranças no PCC, as relações igualitárias entre seus integrantes e a liberdade com que
conduzem “negócios” individuais, alcançadas com a reforma empreendida por Marcola em 2001, delineiam
socialidades singulares entre coletivos criminais numerosos, atuantes nos mercados de drogas no Brasil, todavia, padrões similares de relações, conforme expus, já vigoravam no universo social dos assaltos contra instituições financeiras, desde os anos de 1990. Considerando que Marcola, antes de prevalecer sobre Césinha
e Geleião, e antes mesmo da fundação do PCC era “assaltante de banco”, é provável que tenha se inspirado
nas socialidades têm lugar entre participantes desta atividade ilegal ao empreender sua reforma estrutural e
política no Primeiro Comando da Capital.10 Aparentemente foi o ponto de vista dos assaltantes, que segundo
entrevistas por mim realizadas, já vinha ganhando relevância neste coletivo em decorrência dos assaltos milionários que vinham realizando, que se insurgiu sobre a estrutura de poder mantida por Césinha e Geleião,
copiada de facções, como o Comando Vermelho, direcionada ao controle do tráfico de drogas em territórios
de periferias urbanas. É evidente que as expressivas inovações nos assaltos contra instituições financeiras e
nas trajetórias de seus participantes, a partir dos anos de 1990, possibilitados por investidas em coletivos sem
posições de mando centralizadas, inspiraram as mudanças implementadas por Marcola no PCC.
Abstendo-se de líderes ou hierarquias, os assaltos contra instituições financeiras passaram a ser organizados por empreendedores individuais agrupados, graças a suas redes de contatos, assim atingiram novos
patamares de organização e retorno monetário, constituindo-se em uma relevante ramificação dos mercados ilegais na América Latina. A efetivação dessas investidas passou a envolver consideráveis investimentos
em infraestrutura e conexões com outros mercados legais e ilegais, como o dos carros roubados e placa
clonadas, tráfico de armas e construção civil, dentre outros. A imaginação de cineastas desprendida em
filmes sobre grandes assaltos começou a modelar planos inusitados e ambiciosos destes crimes da vida
real Assaltantes ampliaram saberes e aperfeiçoarem suas técnicas se tornando “profissionais especializados”, puderam obter maiores quantias, adquirir bens e investirem em atividades econômicas legais. Deste
modo, conseguem pagar advogados e custear despesas de familiares enquanto estão presos. Parte dos meus
interlocutores explicaram que a atuação em grandes assaltos, possibilitada pela inserção em quadrilhas
temporárias, tem se mostrado um “caminho” exitoso e promissor. Mesmo quando capturados pela Polícia,
os períodos em penitenciárias seriam compensados pelas somas obtidas em tais assaltos, muitas vezes não
recuperadas pelos proprietários.
Estes homens com quem dialogo não tiveram oportunidade de ingressar no ensino superior ou de atender
ambições materiais e de reconhecimento pessoal por vias não criminais. Ainda assim, obtém quantias tão
altas por meio dos assaltos que, se bem investidas nos mercados legais, podem resolver demandas relacionadas à sobrevivência material dos assaltantes e famílias por toda a vida, resultado muito mais difícil de
alcançar por meio das ocupações legais, sobretudo para pessoas procedentes de famílias pobres ou de classe
média baixa.
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Claro que a instituição da igualdade e a dissolução de lideranças personalizadas nos anos 2000, não extinguiu no cotidiano deste
agrupamento criminal tensões concernentes a relações entre seus membros. Desafios na regulação de conflitos entre componentes, agora convivendo em condições de igualdade, foram redimensionados. Neste quesito, ressalto outra convergência entre
socialidades que atravessam coletivos temporários de assaltantes e o PCC: a relevância de ordenamentos morais. Nas redes de
relações envolvendo praticantes de assaltos contra instituições financeiras, conforme assinalei anteriormente, existem moralidades
que orientam a seleção de parceiros e isolam os que apresentam comportamentos negativamente avaliadas. No PCC, segundo
Marques (2007) e Feltran (2012), a partir dos anos 2000, foram engendrados os “debates” que, operando como tribunais informais,
que passaram a exercer arbitragem de conflitos entre seus componentes, a partir de deliberações baseadas em imperativos morais
difundidos no universo social do crime. Em caso de contendas relacionadas a dívidas não quitadas, furtos, agressões e até assassinatos, membros do PCC organizam “debates” e procedem a acareação dos envolvidos. Ouvidos as partes e seus argumentos, acordos são firmados ou sentenças punitivas são definidas e aplicadas imediatamente (Feltran, 2012). Entre participantes de grandes
assaltos e no PCC, portanto, moralidades ganham peso, torneando comportamentos e relações em contextos, cuja interação social
se desenvolve sem mediação de chefes ou posições de mando.
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Neste texto, chamei a atenção para os assaltos contra instituições financeiras como segmento ascendente dos mercados ilegais do Brasil e países vizinhos. Tais ações criminais vieram se tornar relevantes para
o fortalecimento e estruturação do Primero Comando da Capital, inclusive, sua socialidade e dinâmica de
organização teriam, conforme argumento, desencadeado mudanças no funcionamento e relações de poder
no PCC. Embora não seja uma das principais atividades do referido agrupamento ilegal, grandes assaltos
têm sido realizados continuamente por uma parte dos seus integrantes, desde o seu contexto fundacional.
Considero que integrantes do PCC, com suas investidas milionárias contra instituições financeiras, não apenas são protagonistas, mas também “pioneiros” nessa atividade mercantil, que se transformou em um ramo
importante dos mercados ilegais na América Latina.

Conflito de Interesses

Não há conflito de interesses a reportar.
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Este artigo deriva da pesquisa “Apreensões de drogas no estado de São Paulo: Um raio-x das
apreensões de drogas segundo ocorrências e massa”, realizada pelo Instituto Sou da Paz para fomentar a discussão sobre a política de drogas no Brasil. O trabalho se debruça sobre as ocorrências de
drogas do Estado de São Paulo, o mais rico e populoso da federação, que responde por 28% de todas
as ocorrências do país. São Paulo é também a unidade federativa com o maior efetivo policial, com
aproximadamente 100 mil policiais militares e 30 mil policiais civis. Em 2015, as forças de segurança
de São Paulo ultrapassaram a marca de 100 toneladas de drogas apreendidas em seu território. No ano
seguinte foram mais de 160 toneladas.1 Os dados sobre as apreensões de drogas no Brasil ainda são
escassos. Esses dados são fundamentais para analisarmos a atuação das instituições do Sistema de
Justiça Criminal no que concerne à questão das drogas. Utilizando recursos estatísticos, observamos
que grande parte das ocorrências envolve quantidades pequenas de droga, ao passo que as grandes
apreensões têm significativa participação no total de quantidade de drogas apreendidas. Com esses
cruzamentos, demonstramos que boa parte dos recursos policiais são empregados em ocorrências que
não impactam na cadeia de tráfico de drogas, autuando usuários e pequenos traficantes.
Palavras-chave: Apreensões de drogas; política de drogas; polícia; violência; mercados ilícitos

Introdução

O Brasil é um país de dimensões continentais com 8,5 milhões de km². Segundo estimativa populacional
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o país contava com 207 milhões de habitantes.2
Possui mais de 15 mil km de fronteiras terrestres fazendo divisas com grandes produtores de maconha e
cocaína, como Paraguai, Peru, Bolívia e Colômbia.
Por ser uma República Federativa organiza-se em 26 estados mais um Distrito Federal. Cada uma das 27
unidades federativas dispõe de, ao menos, duas polícias, uma militar e uma civil, que dividem o ciclo de policiamento. A primeira, mais numerosa e uniformizada é responsável pela realização de um patrulhamento
preventivo e também pelo primeiro atendimento em caso de chamadas da população. Já a polícia civil, é
uma polícia investigativa, responsável por esclarecer e coletar provas na fase pré-judicial. Além disso o país
conta com uma Polícia Federal e Rodoviária Federal, além de algumas polícias municipais, que em geral têm
competências menos destacadas de guarda do patrimônio público.
A legislação vigente3 no Brasil relativa a drogas foi sancionada em 2006. Ela incorporou algumas importantes mudanças relativas ao usuário, para o qual foi excluída a internação compulsória para tratamento
como uma das medidas possíveis. Além disso o usuário apanhado portando droga para uso próprio não está
mais sujeito à uma pena de restrição de liberdade. Assim, portar droga para uso pessoal ou usar drogas deixaram de ser passíveis de prisão, mas estas condutas ainda são consideradas crimes (suas punições podem ser

1
2
3

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Fonte: ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_TCU_2017_20181108.pdf.
Lei 11.343 de 2006. Texto completo disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm.
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advertências, prestação de serviços comunitários e obrigação de participar de atividades educativas (incisos
I-III do artigo 28 da lei de drogas).
Com relação ao tráfico de drogas, as principais novidades trazidas pela lei tratam da criação de novos
crimes (financiamento, colaboração e transporte de drogas em aeronaves e embarcações) e ainda o endurecimento de penas para o crime de tráfico, cuja pena mínima passou de 3 para 5 anos de prisão4 e a pena
máxima foi mantida em 15 anos. Uma pena dura para padrões brasileiros, se considerarmos que a pena para
homicídio simples é de 6 a 20 anos.5 Para além disso o crime de tráfico foi equiparado ao rol de crimes hediondos, o que, na prática, veda a aplicação de alguns benefícios, como a concessão de livramento mediante
pagamento de fiança, e torna mais demorada a progressão do regime fechado para outros regimes mais
brandos de cumprimento da pena de prisão. A relação entre a mudança na lei de 2006 e encarceramento
são explicitados por Machado (2019).
Merece destaque o fato de estar atualmente pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o
Recurso Extraordinário 635.659,6 proposto pela Defensoria Pública de São Paulo em 2011, com vistas a
declarar inconstitucional o artigo 28 da lei de drogas, o que tiraria a posse de drogas com finalidade de uso
da esfera criminal.
O principal efeito visível da Lei de 2006 foi o aumento de pessoas encarceradas pelo crime de tráfico, que
passou de 47 mil em 2006 para 176.691 em junho de 2016, segundo dados do Departamento Penitenciário
Nacional (2016: 42). Na literatura especializada é possível encontrar quem argumente que isto se deve ao
fato de mais usuários poderem ser enquadrados como traficantes (por falta de critérios objetivos de diferenciação entre uma categoria e outra), e quem argumente que o fenômeno está mais relacionado a um
crescimento de mercado ilegal de drogas. Para a primeira hipótese, detalha Zaluar (2004):
Devido às nossas tradições inquisitoriais, a criminalização de certas substâncias, como a Maconha e a
Cocaína, conferiu à polícia um enorme poder. São os policiais que decidem quem irá ou não irá ser processado por mero uso ou por tráfico, porque são eles que apresentam as provas e iniciam o processo (…) (p.88)
Observamos também estudos que apontam o desenvolvimento do mercado ilegal de drogas, ratificando a
segunda hipótese mencionada acima, como por exemplo Hirata e Grilo (2019) que demonstram o desenvolvimento das organizações responsáveis por essa atividade, e como elas se expandiram de diferentes
maneiras no Rio de Janeiro e em São Paulo nas últimas décadas. Nessa mesma linha, Misse (2007) nos faz
um resgate histórico da expansão do tráfico de drogas no bojo das atividades ilícitas emergentes nas últimas
décadas, demonstrando como esse mercado foi crescendo.
Sabe-se, no entanto que em 2016 houve 277.0927 ocorrências policiais envolvendo drogas no país,
demandando diferentes tipos de encaminhamentos e procedimentos de todas as instituições que compõe o
Sistema de Justiça, desde as polícias, passando pelo Judiciário e chegando até o Sistema Prisional. Dados do
Departamento Penitenciário Nacional (2017) nos mostram que os casos de tráfico de drogas respondem por
28% do total de pessoas presas. A questão impacta com mais força em determinadas parcelas da população.
Entre as mulheres, por exemplo, o tráfico de drogas é o principal crime das que cumprem penas presas (62%).
Entre os adolescentes, por exemplo, o tráfico de drogas é a segunda causa de privação de liberdade (24%).8
Estudos recentes demonstram que o Brasil passou a ter maior importância no mercado de drogas mundial.
Em texto que integra esse dossiê, Cohen (2019) discute o papel do Brasil e do continente africano nesse
mercado. Apesar de não haver uma coleta nacional de dados sobre quantidade de drogas apreendidas, os
números de apreensões nos estados apontam para esta direção, como veremos mais adiante. Cabe apontar,
porém, que uma análise a partir das apreensões de drogas não é capaz de dimensionar o volume total do
mercado de drogas, uma vez que se baseia apenas em dados oficias sobre as drogas que foram retiradas de

4
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O aumento da pena mínima de 3 para 5 anos, como bem discute Machado et al (2019) acarretou na restrição da aplicação de sanções não prisionais para pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, que só é possível para crimes cujas penas mínimas sejam de
até 4 (quatro) anos.
Pena definida para o crime de homicídio prevista no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Decreto 2.848/1940.
O acompanhamento deste Recurso Extraordinário pode ser feito a partir do link: https://bit.ly/2tFHoeq.
Segundo o Fonte: 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Página 51. Disponível em: http://www.forumseguranca.
org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf.
Segundo o relatório do SINASE, publicado pelo Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal em 2017, o Brasil tinha em
2014 um total de 24.628 adolescentes e jovens em privação de liberdade (incluindo internação, internação provisória e semiliberdade). Relatório disponível em: https://bit.ly/2NccsdJ. Acesso em: 23/04/2018.
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circulação, sem que se possa inferir o montante das que permaneceram no mercado e passaram ao largo da
repressão estatal.
Sobre o consumo de drogas, há poucas pesquisas nacionais com periodicidade fixa.9 De toda forma, pesquisa lançada em 2009 pelo Governo Federal aponta a maconha como principal droga ilegal consumida e
aumento no consumo de drogas pela população.
O relatório do Ministério da Justiça “Tráfico de Drogas e Constituição: um estudo jurídico-social do artigo
33 da Lei de Drogas e sua adequação aos princípios constitucionais penais” retrata estes dados:
“A demanda pela droga no Brasil, segundo a última pesquisa do gênero realizada em 2005, indica a
cannabis (ou Maconha) como a droga ilícita mais consumida no País, com 8,8% de consumidores (uso
em vida), tendo havido um crescimento em relação a 2001, quando se apurou o índice de 6,9% de uso
em vida. No caso da Cocaína, em 2005, identificou-se o percentual de 2,9% de uso em vida, que também foi superior a 2001, quando este alcançou 2,3%. Não obstante, os índices brasileiros são bastante
inferiores aos dos países centrais, especialmente dos EUA.” (BRASIL, 2009 p. 75–76)
Este artigo se debruça sobre as ocorrências de drogas do Estado de São Paulo, o mais rico e populoso estado
da federação (com 41,2 milhões de pessoas, segundo o censo de 2010), responde por 28% de todas as ocorrências do país.
São Paulo é também a unidade federativa com o maior efetivo policial, com aproximadamente 100 mil
policiais militares e 30 mil policiais civis. Em 2015, as forças de segurança de São Paulo ultrapassaram a marca
de 100 toneladas de drogas apreendidas em seu território. No ano seguinte foram mais de 160 toneladas.10
Pela relevância do Estado no total de ocorrências do país é que trabalhamos nesta análise os dados de São
Paulo, apresentados adiante.
A maior parte dos dados apresentados neste artigo fazem parte da pesquisa11 “Apreensões de drogas no
Estado de São Paulo: um raio-x das apreensões segundo ocorrência e massa” realizada pelos autores para o
Instituto Sou da Paz12 e lançada publicamente em maio de 2018.13 A referida pesquisa foi apoiada pela Open
Society Foundation.

Metodologia

Poucos estados brasileiros, como o Rio Grande do Sul,14 Santa Catarina,15 Ceará16 e Rio de Janeiro, informam número de ocorrências e quantidades de drogas apreendidas. Isso acontece porque a lógica de contabilização da maior parte das Unidades da Federação relaciona essas ocorrências – de modo simplista – à
produtividade policial positiva. Infelizmente são raras as unidades da federação que publicam de forma ativa
informações como a quantidade de drogas apreendidas.
Nesse caminho, esse trabalho foi estruturado segundo outra proposta, sistematizando os dados para
proporcionar outra visão da questão, sob o ângulo de efetividade e eficiência das ações.
Para realizar as análises foram utilizados dados disponíveis no site da Secretaria da Segurança de São
Paulo, referentes ao número de ocorrências de Tráfico de entorpecentes, Porte de entorpecentes e Apreensão
de entorpecentes17 disponíveis desde 2001. Além disso, por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011), foram solicitados dois tipos adicionais de dados. O primeiro foi a quantidade total de entorpecentes apreendidos por distritos policiais18 no estado de São Paulo, dado consolidado tendo como base o
9

10
11

12

13

14
15
16
17
18

Sobre pesquisas regionais mais recentes com recortes de cocaína recomendamos o artigo “Assessing cocaine use patterns in the
Brazilian Capital by wastewater-based epidemiology” feito no Distrito Federal e publicado no International Journal of Environmental Analytical Chemistry.
Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública.
O relatório completo em português pode ser acessado pelo link: http://www.soudapaz.org/upload/pdf/pesquisa_completa_
drogas_sp.pdf.
O Instituto Sou da Paz é uma organização não-governamental brasileira sediada em São Paulo com quase 20 anos de existência e
cuja missão é contribuir com políticas públicas para redução e prevenção da violência no Brasil.
O lançamento se deu em matéria do Jornal Folha de São Paulo divulgada em 27 de maio de 2018. Disponível em: https://www1.
folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/pesquisa-traz-alerta-sobre-eficiencia-da-policia-contra-trafico.shtml.
http://www.ssp.rs.gov.br/indicadores-de-eficiencia.
http://portal.ssp.sc.gov.br/sspestatisticas.html.
http://www.sspds.ce.gov.br/estatisticas-2/.
São computadas somente as ocorrências em que houve apreensão de entorpecentes (sem pessoas envolvidas).
Distritos Policiais ou Delegacias Policiais são repartições públicas onde o/a delegado/a de polícia coordena as atividades de polícia
judiciária. Elas podem ter como responsabilidade uma circunscrição territorial ou ainda serem especializadas no atendimento de

4

de Carvalho Silva and Langeani: Mal Orientada e com Baixo Impacto

Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais, instituído pela Resolução SSP N° 160.19 O segundo tipo
de informação solicitada refere-se aos microdados (consistem no menor nível de desagregação dos dados)
referentes a todas as pessoas relacionadas aos Boletins de Ocorrência onde houve qualquer tipo de apreensão de entorpecentes, informando a quantidade de droga envolvida20 (nesta base estão incluídas tanto ocorrências envolvendo crimes de adultos, quanto atos infracionais de adolescentes).
Na Tabela 1 vemos que, mesmo após aplicarmos o algoritmo de correção dos dados, as duas fontes utilizadas apresentam diferenças. Essa diferença foi calculada e consideramos necessário apresentá-la no trabalho,
com o intuito de expormos o grau de acurácia dos procedimentos utilizados.
Como em várias partes do mundo, são apreendidos no estado de São Paulo inúmeros tipos de drogas, que
possuem diferentes formas de apresentação para o consumo (ex: drogas sintéticas na forma de comprimidos
e forma líquida). Para viabilizar as análises, consideramos os três tipos de drogas mais comuns: Maconha,
Cocaína e Crack. As demais foram excluídas dos bancos de dados, uma vez que a forma de inserção destes
dados no boletim de ocorrência é precária e não haveria maneira de tratar os dados e corrigir inconsistências.
Cumpre-nos destacar também que não é possível, a partir da fonte de informação utilizada nesta pesquisa,
identificar e diferenciar tipos e graus de pureza das drogas analisadas. Por exemplo: as porções apreendidas
podem tanto ser de drogas prontas para o consumo (e muitas vezes misturadas a outras substâncias), como
também de pasta base (no caso da Cocaína). Especificamente sobre o tema da heterogeneidade do grau de
pureza da droga apreendida, não temos um extenso número de trabalhos, mas podemos destacar Botelho
et al (2014), que que analisou 210 amostras de drogas apreendidas pela Polícia Federal entre 2009 e 2012,
em 8 regiões brasileiras, concluindo que mais de 50% das amostras não tinham nenhum adulterante, o que,
segundo a pesquisa, é coerente com a pasta base traficada internacionalmente.

Apresentação dos dados

Em São Paulo, observamos diferentes comportamentos nas categorias de ocorrências de drogas (Gráfico 1).
Enquanto as ocorrências de tráfico apresentam gradual aumento nos últimos 12 anos, passando da casa
dos 14 mil casos em 2004 para quase 50 mil em 2017, os casos de posse para uso vieram num crescimento
menos intenso e sem a continuidade vista nos casos de tráfico. Em relação aos casos de apreensão de drogas
sem prisão/apreensão (casos de drogas encontradas pela polícia sem que fosse possível d vinculá-las a uma
pessoa), percebemos uma estabilidade, uma vez que essa categoria se manteve abaixo dos 5 mil casos anuais,
se mantendo em toda a série com uma participação na casa dos 6% do total de ocorrências com drogas.
Contudo, dada as dimensões do estado de São Paulo, onde cada região do estado possui peculiaridades
Tabela 1: Diferença entre a quantidade de Drogas do arquivo Agregado por DP e Microdados, considerando
2015 a 2017* (em gr).
Tipo
Cocaína
Crack
Maconha

Base agregada

Microdados

Diferenca %

39.028.054

37.900.177

–3,0%

5.294.374

5.955.317

11,1%

372.808.659

354.501.588

–5,2%

*Até Setembro.
sociodemográficas específicas, buscamos segmentar os dados estaduais em 3 unidades geográficas – Capital,
Região Metropolitana e Interior – para identificar como essas peculiaridades se manifestam no campo da
segurança pública relacionada às ocorrências envolvendo drogas.
No Gráfico 2 vemos que a maior parte das ocorrências – tanto de tráfico como de posse – aconteceram no
interior do estado. Contudo, vemos diferentes comportamentos conforme a categoria de ocorrências, pois

19

20

determinado segmento populacional (Ex: delegacias especializadas no atendimento à mulher) ou em um tipo de crime específico
(Ex: Delegacias especializadas em investigação de homicídios).
Disponível
em:
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2001/
executivo%2520secao%2520i/maio/10/pag_0006_656A2BPFQURIFe692CUMH94NSQ0.pdf&pagina=6&data=10/05/2001&ca
derno=Executivo%20I&paginaordenacao=10006. Acesso em 15/04/2018.
O momento da confecção do Boletim de Ocorrência (de onde os microdados são oriundos) é uma etapa inicial; informações
complementares podem ser adicionadas posteriormente, como por exemplo o laudo do entorpecente (produzido por peritos da
Polícia Técnica Científica). É com base nas informações desses laudos que os dados agregados recebidos são consolidados. Assim,
entendeu-se que, dadas as condições de preenchimento e o momento em que são obtidas as informações das duas fontes de dados
(agregados e microdados), os dados agregados possuem maior confiabilidade, e por isso foram utilizados neste relatório como
balizadores de qualidade nos procedimentos realizados.

de Carvalho Silva and Langeani: Mal Orientada e com Baixo Impacto

5

as de tráfico cresceram em todas as regiões com destaque para o crescimento no interior dada a quantidade
de ocorrências.
O comportamento regional nas ocorrências de posse apresenta dinâmica diferente, pois as áreas apresentam variações positivas e negativas em relação ao ano anterior, ao longo da série. Um ponto identificado no
Gráfico 3 referente à posse de drogas é que a partir do ano de 2013 vemos uma abrupta variação, no sentido
de redução de casos no Interior e de aumento para Capital e Região Metropolitana.
A comparabilidade entre as áreas pode melhor ser vista na Tabela 2, onde se destaca a menor participação
das ocorrências de posse na capital no período, indo de 51% em 2015, para 21% em 2017.
Os dados de ocorrência, apesar de serem um importante indicador de como as instituições policiais lidam
com a questão das drogas, não possibilitam analisar nem classificar os resultados desses eventos. Assim, é
necessário complementar esses dados, trazendo informações que proporcionem mais conhecimento sobre a
atuação policial na questão das drogas. Nessa lógica apresentamos os dados sobre as quantidades de drogas
apreendidas, para que possam aferir algo sobre a “qualidade” dessas ocorrências e a efetividade das estratégias policiais.
A Tabela 3 apresenta a série histórica das quantidades de drogas apreendida no estado de São Paulo.
Impressiona a escala de grandeza e a evolução desde 2012. Maconha e cocaína apresentaram aumento superior a 70% no período, enquanto o crack vem diminuindo desde então. Em termos de escala, optamos por trabalhar com diferentes unidades (tonelada para maconha e cocaína e quilo para analisar o crack). Analisando
as outras Unidades da Federação que disponibilizam dados de quantidade de drogas,21 percebemos que as
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Gráfico 1: Ocorrências de drogas no estado de São Paulo 2004 a 2017.
Fonte: Site SSP.
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Gráfico
2: Ocorrências de Tráfico segundo Regiões – Estado de SP.
21
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceara disponibilizam esses dados.
Fonte: Site SSP.
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quantidades de drogas apreendidas em São Paulo são, pelo menos, 5 vezes maiores que as do estado do Rio de
Janeiro, que ocupa o segundo lugar dentre os 5 estados que divulgaram dados para o ano de 2015.
Cabe destacar que analisando os dados, vimos que em 69% das ocorrências, houve apreensão de somente
um tipo de droga, e que em 21% das ocorrências houve 2 tipos de drogas apreendidas, e que em menos de
1% das ocorrências analisadas foram apreendidos os três tipos de drogas consideradas nesse trabalho. Em
nossa base de mais de 173 mil ocorrências, 51,5% envolviam exclusivamente maconha.
Assim como fizemos analisando as ocorrências, optamos em apresentar os dados de quantidades de
drogas de maneira regionalizada, considerando os limites de Departamentos de Polícia do estado de São
Paulo (Mapas 1–3).22 Dessa forma, encontramos diferentes dinâmicas de apreensão, segundo o tipo de
droga considerado, pois enquanto as maiores quantidades de cocaína foram apreendias na capital e região
metropolitana, os maiores volumes de maconha e crack foram apreendidos no interior, corroborando outros trabalhos que destacam a existência de rotas de tráfico de drogas que utilizam o interior de São Paulo
no deslocamento até o envio para o exterior. No caso da maconha (Mapa 1) é nítida a participação das
dinâmicas de fronteiras. Tendo em vista que Paraguai é um fornecedor importante de maconha para o Brasil,
as regiões paulistas mais próximas a Estados que fazem fronteira com o Paraguai influenciam esta concentração de apreensões no noroeste do estado.
No caso da cocaína (Mapa 2) vemos uma concentração na região metropolitana, capital e também no litoral, onde se encontra o principal porto brasileiro, na cidade de Santos.23 Apreensões de pasta base de cocaína
sendo enviadas do porto para a Europa tem atingido níveis recordes nos últimos meses (estas apreensões
não foram computadas em nossa base).24 Esta escolha pela rota marítima que permite transportar grandes
quantidades é também apontada neste dossiê por Cohen (2019).
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Gráfico 3: Ocorrências de Posse segundo Regiões – Estado de SP.
Fonte: Site SSP.
Tabela 2: Participação Percentual dos tipos de ocorrências de drogas segundo Região – estado de São Paulo,
2015 a 2017.
Região

Capital

2015

2016

Tráfico

Posse

Apreensão
sem autor

Tráfico

45%

51%

4%

58%

Posse
40%

2017
Apreensão
sem autor

Tráfico

Posse

Apreensão
sem autor

2%

77%

21%

2%

RM essa delimitação
65% geográfica,
28%
38%
24%
7%
Segundo
temos 7%
a Capital, 58%
a Região Metropolitana
e o5%
Interior é69%
subdivido
em 10 áreas, permitindo
assim
identificar em
que parte
do interior se concentram
as quantidades.
Litoral
57%
38%
5%
49%
46%
5%
50%
45%
5%
23
Segundo informações do site oficial Santos é o maior complexo portuário da América Latina e responde pela movimentação
39%
5% brasileiras.
55% Disponível
39% em: http://www.portodesantos.com.br/institucional/o6%
58%
36%
6%
deInterior
quase um terço 56%
das movimentações
comerciais
porto-de-santos/.
Fonte:
Site SSP.
24
Em 2017 só dentro do porto foram apreendidas 11,5 toneladas de cocaína. Em 2018 até meados de agosto já haviam sido apreendidas 14 toneladas. Levantamento disponível em: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/apreensao-decocaina-no-porto-de-santos-chega-a-14-toneladas/?cHash=49480b12946073e08af3703e51be4b3a.
22
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Tabela 3: Dados de quantidade apreendida por tipo de droga.
Quantidade de droga apreendida por ano – Estado de São Paulo
Ano

Maconha (em ton) Cocaína (em ton) Crack (em kg)

2012

66,9

8,8

2987,6

2013

70,2

8,6

1928,3

2014

72,3

9,4

1627,8

2015

102,9

11,6

1727,3

2016

148,1

12,3

2079,8

2017*

121,7

15,1

1487,2

TOTAL

582,2

65,8

11838,1

Fonte: CAP/SSP-SP (Dados agregados por DP).
*Até Setembro
A participação do interior paulista e a posição do estado de São Paulo em rotas internacionais já havia
sido objeto de análise em outros trabalhos, como Abreu (2017) e Peralva, Sinhoretto e Gallo (2012) que já
destacam que:
(…) o estado de São Paulo, por seu lado, parece desempenhar um papel fundamental no cenário do
tráfico internacional e, através de suas estradas, aeroportos e portos, constituir uma importante rota
de passagem das drogas para os EUA e a Europa, sendo também um grande mercado consumidor. Já
se falava na existência de uma rota caipira no interior do estado, conforme dados da Polícia Militar
divulgados na mídia impressa da região. Tal rota participaria, desde os anos 90, de uma série de
conexões ligadas à importação e distribuição da droga no país e ligação com o tráfico internacional. A
droga originária dos países produtores seria geralmente desembarcada no oeste do estado, na região
de Presidente Prudente e, a partir daí, seguiria para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, passando
por Campinas, Ribeirão Preto e Atibaia. (2012: p. 223)

Mapa 1: Massa de Maconha apreendida segundo Regiões do Estado de São Paulo – 2012 a 2017*.
Fonte: CAP/SSP-SP (Dados agregados por DP).
*Até Setembro.
Comumente, ação dos agentes de segurança pública são qualificadas e orientadas pela relação entre o tipo
de ocorrência e a quantidade de drogas apreendidas. Realizamos esse relacionamento de diferentes formas,
com o intuito de ratificar os achados.
A primeira maneira foi contabilizar a quantidade de drogas segundo tipo de ocorrência (Gráficos 4–6).
Dessa forma vimos que o resultado das dezenas de milhares de ocorrências de posse de drogas para consumo
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Mapa 2: Massa de Cocaína apreendida segundo Regiões do Estado de São Paulo – 2012 a 2017*.
Fonte: CAP/SSP-SP (Dados agregados por DP).
*Até Setembro.

Mapa 3: Massa de Crack apreendida segundo Regiões do Estado de São Paulo – 2012 a 2017*.
Fonte: CAP/SSP-SP (Dados agregados por DP).
*Até Setembro.
pessoal é uma ínfima participação na quantidade total de drogas apreendidas, padrão que se repete nos três
tipos de drogas apreendidas.
Se considerarmos que aproximadamente 38% das ocorrências envolvendo drogas estão na categoria de
posse para uso fica claro que há um grande dispêndio de recursos da polícia na condução de usuários para
delegacia para uma quantidade ínfima de droga apreendida com efeito questionável na inibição do consumo de drogas ilícitas.
Na qualificação desses dados, analisamos também qual o órgão apresentou a ocorrência na delegacia de
polícia (Tabela 4) para as devidas providências.
Os dados demonstram que metade das ocorrências de posse de drogas no estado de São Paulo foram
apresentadas nos Distritos Policiais pela Polícia Militar. Em segundo lugar ficou a Polícia Civil, com 32%.
Temos ainda como terceira força a participação das Guardas Municipais, com 9% – vale destacar que apenas
uma parcela dos municípios paulistas conta com guardas próprias. Em relação às ocorrências de tráfico,
a participação da Polícia Militar foi ainda maior ao passo que era esperado da Polícia Civil, em especial de
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seus departamentos especializados, uma atuação mais qualificada, tanto pela vocação do trabalho desta
instituição (na área de polícia investigativa) como por deter mais expertise e ferramentas para atuar contra
estruturas mais organizadas do crime, responsáveis pelo transporte de grandes quantidades. Por isso, ainda
que numa análise preliminar, preocupa que a Polícia Civil tenha participação tão baixa, sobretudo nas ocorrências de tráfico.
Uma outra maneira de relacionar os tipos de ocorrências com a quantidade apreendida é utilizar medidas de
dispersão estatística. Com o objetivo de desconsiderar eventuais valores discrepantes na distribuição dos dados,
calculamos as medianas dos tipos de drogas segundo os tipos de ocorrência, como nos mostra a Tabela 5:
De modo geral todas as medianas encontradas podem ser consideradas baixas, corroborando outros trabalhos, como Jesus et al (2011), cujos resultados apontam para a mesma direção. No relatório de drogas
publicado pelo instituto de Segurança Pública com dados do Rio de Janeiro, as medianas encontradas também foram baixas.
Mesmo nos casos de tráfico, o que percebemos foi uma grande heterogeneidade das ocorrências, uma vez
que a maior parte das ocorrências apresentavam quantidades relativamente pequenas, situação essa observada para todos os tipos de drogas.25
Para ilustrar esta heterogeneidade na distribuição das ocorrências de tráfico considerando a quantidade
apreendida, calculamos a participação por percentis (Gráficos 7–9). Dessa forma podemos extrair análises
de diferentes segmentos.
Os dados acima demonstraram que a participação do Percentil 99, ou seja, o 1% das maiores apreensões, concentra mais da metade de toda a quantidade de drogas apreendidas, em todos os tipos analisados,
atingindo, no caso da maconha (Gráfico 7), ao máximo de 76%.

Posse p/ uso
3%

Tráfico
97%

Base: 354 toneladas
Gráfico 4: Quantidade de Maconha apreendida segundo categoria (Posse e Tráfico) no Estado de São Paulo,
2015 a 2017*.
Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
5%

95%

Base: 37,9 toneladas
Gráfico 5: Quantidade de Cocaína apreendida segundo categoria (Posse e Tráfico) no Estado de São Paulo,
2015 a 2017*.
25
Fonte:
Microdados.
Segundo
os dados do relatório “Panorama das apreensões de drogas no Rio de Janeiro” as medianas de tráfico referentes ao ano de
*Até2015
Setembro.
foram: 56 gr(Maconha); 32gr(Cocaína) e 14gr (Crack).

10

de Carvalho Silva and Langeani: Mal Orientada e com Baixo Impacto

Posse p/ uso
3%

Tráfico
97%

Base: 5,9 toneladas
Gráfico 6: Quantidade de Crack apreendida segundo categoria (Posse e Tráfico) no Estado de São Paulo, 2015
a 2017*.
Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
Tabela 4: Ocorrências segundo tipo e condutor.
Condutor

Posse

Tráfico

PM

50%

60%

PC

32%

25%

GM

9%

9%

Outros

9%

6%

Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
Com esses dados podemos afirmar que há uma significativa participação das grandes apreensões no total
das drogas apreendidas no estado de São Paulo. Olhando o outro extremo do gráfico, vemos que a participação das 89% menores ocorrências é ínfima, com uma participação que oscila entre 3% e 10% do total de
drogas apreendidas, conforme o tipo de droga considerada, o que demonstra a necessidade de orientar as
ações policiais para os tipos de ocorrência que resultam em maiores quantidades de drogas.
Com o objetivo de ampliar o foco sobre as maiores ocorrências em termos de quantidades apreendidas,
recortamos as 100 maiores apreensões de cada tipo de droga analisada, conforme a Tabela 6:
Vemos na tabela acima que a concentração das drogas é bem alta considerando esse reduzido conjunto,
uma vez que as 100 maiores ocorrências respondem por mais da metade da quantidade total de maconha
apreendida. Essa centena de ocorrências representa menos de 0,25% do total de eventos para cada tipo de
droga e chama atenção por suas especificidades, tais como a distribuição pelos anos considerados. Vemos
que a distribuição dessas ocorrências para os diferentes tipos de droga não segue um padrão (Tabela 7), o
que nos permite supor que não são os mesmos fatores que determinam sucesso de grandes realizações para
os diferentes tipos de drogas.
Na Tabela 8, temos combinamos a quantidade de ocorrências e a quantidade de droga apreendida, para
destacar a importância de cada tipo de ação policial e forma de policiamento no território. O ponto que se
destaca é a participação das apreensões em rodovias e vias públicas em todas as drogas, em especial para
cocaína, uma vez que os volumes envolvidos no tráfico dessa centena de ocorrências só são possíveis com
utilização de caminhões ou carros.26
Observando quais são os órgãos responsáveis por essas ocorrências, na tabela abaixo, vemos que a
importância da atuação da Polícia Militar continua, tal como visto anteriormente nas ocorrências totais de
posse e tráfico. Essa concentração se confirma quando consideramos a quantidade total apreendida. Estas
ocorrências de destaque da Polícia Militar, em geral, são de um programa específico de polícia rodoviária que
realiza a fiscalização rotineira das rodovias estaduais.
26

A ocorrência com maior quantidade de maconha apreendida contabilizou 15,9 toneladas da droga, acondicionadas numa carreta.
Essa quantidade seria impossível de ser transportada por veículos de passeio, mesmo os maiores.
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Tabela 5: Mediana em gramas segundo tipo de ocorrência e de droga.
Droga

Posse

Maconha

Tráfico

2,18

39,83

Cocaína

2

21,61

Crack

1

9,4

Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
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Gráfico 7: Participação por Percentis da quantidade da quantidade de maconha apreendida por tráfico no
Estado de SP – 2015 a 2017*.
Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
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Gráfico 8: Participação por Percentis da quantidade de cocaína apreendida por tráfico no Estado de SP – 2015
a 2017*.
Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
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Gráfico 9: Participação por Percentis da quantidade de crack apreendida por tráfico no Estado de SP – 2015
a 2017*.
Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
Vemos que somente nos casos de apreensão de cocaína a Polícia Civil (Tabela 9) se sobressai, possivelmente por ações que sejam resultado de trabalho investigativo que conseguem apreender grande quantidade da droga.
Tabela 6: Participação das 100 maiores ocorrências no total segundo tipo de droga – estado de São Paulo, 2015
a 2017*.
Droga

Quantidade
(em ton)
TOP 100

% em relação
a quantidade
total
apreendida

Quantidade total
apreendida no tráfico de drogas (ton)

% das ocorrências –
TOP 100 em relação ao
número de ocorrências
total

Total de
ocorrências do
período

Maconha

178,1

52%

344,8

0,12%

80.893

Cocaína

10,3

28%

36,1

0,14%

71.237

2,5

43%

5,7

0,23%

43.899

Crack

Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
Tabela 7: Quantidade de Droga das Top 100 Apreensões (em toneladas) no estado de SP segundo ano, 2015
a 2017*.
Ano

Maconha (ton)

Cocaína (ton)

Crack

2015

29,7

4,2

0,8

2016

97,7

3,0

1,1

2017*

50,6

1,8

0,6

Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
Tabela 8: Tipo de local das 100 maiores apreensões segundo tipo de droga – estado de São Paulo, 2015 a 2017*.
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Tipo de Local

Maconha

13

Cocaína

Crack

Ocorrências

Quantidade
(ton)

Ocorrências

Quantidade
(ton)

Ocorrências

Quantidade
(ton)

Rodovia

34

55,6

13

0,9

13

1,2

Via pública

31

56,6

56

3,5

35

0,5

Residência

21

32,3

21

3,1

43

0,7

Est. Comercial
Outros
Total Geral

4

5,9

8

1,2

2

0,0

10

27,6

2

0,3

7

0,1

100

178,1

100

9,0

100

2,5

Fonte: Microdados.
*Até Setembro.
Tabela 9: Instituição condutora das 100 maiores apreensões segundo tipo de droga – estado de São Paulo,
2015 a 2017*.
Condutor

Maconha

Cocaína

Crack

Ocorrência

Quantidade

Ocorrência

Quantidade

Ocorrência

Quantidade

Polícia Militar

71

67%

57

41%

58

73%

Polícia Civil

24

26%

38

56%

34

22%

Guarda Municipal

1

1%

1

1%

1

1%

Outros

4

6%

4

4%

7

4%

Fonte: Microdados.
*Até Setembro.

Conclusões

Os dados apresentados fazem parte de um trabalho mais amplo do Instituto Sou da Paz para qualificar as
políticas de segurança no Estado e reduzir crimes violentos. Nos últimos anos, São Paulo tem conseguido
uma expressiva redução de homicídios,27 tendo atingido, em 2018, a taxa de 7 casos por 100 mil habitantes.28
Por outro lado, as polícias do estado seguem com grande dificuldade em controlar outros importantes
crimes violentos como roubos (no Brasil definido como subtrair bem móvel de outra pessoa, mediante
ameaça ou violência), que atingiram 396 mil ocorrências registradas em 2017, e estupros, que atingiu 11 mil
ocorrências no mesmo ano (segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança).
Olhar para o diagnóstico da segurança no estado e constatar que, a cada dia, uma parte maior dos recursos
da polícia é empregada em ocorrências de drogas, nos instigou a mergulhar nos dados de modo a permitir
uma melhor avaliação destas estratégias da polícia, tendo em vista os inúmeros desafios que a segurança
enfrenta.
Cada ocorrência de droga gera uma condução de suspeito a delegacia e algumas horas de registro do
flagrante, independente da quantidade de droga. Nos casos de tráfico, geralmente o suspeito fica preso
provisoriamente até que seja levado a julgamento, ao custo de aproximadamente 325 dólares americanos
por mês.
Os casos de posse de droga para uso pessoal também cresceram entre 2005 e 2017 (35%), ainda que em
menor grau do que os casos de tráfico. É importante reconhecer, contudo, que estes casos têm diminuído a
sua participação frente ao total de ocorrências envolvendo drogas, o que é positivo.29
Esta redução foi mais significativa na Capital paulista nos últimos anos. Ainda assim, precisamos questionar se faz sentido que 38% das ocorrências envolvendo drogas ainda estejam focadas em usuários, que
deveriam ser alvo de políticas públicas pertencentes ao campo da saúde e não da segurança. São milhares
27

28

29

Há, na academia brasileira, um debate aprofundado a respeito das causas para diminuição de homicídios em São Paulo. Para compreensão sobre as diferentes explicações para fenômeno ver Feltran (2010a e b), Hirata (2010), Peres et all (2011), Manso (2012).
Segundo dados da Secretaria de Segurança divulgados em agosto/2018. Disponível: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/
geral,latrocinios-sobem-no-estado-de-sao-paulo-pela-primeira-vez-no-ano,70002518725.
Para verificar a hipótese de que ocorrências de posse/uso pessoal poderiam estar sendo categorizadas como tráfico, analisamos
a série histórica das medianas, buscando qualquer variação que pudesse indicar essa prática, contudo, os números encontrados
pouco oscilaram ao longo do tempo.
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de ocorrências anuais (ainda mais expressivas no interior) que demandam energia e recursos do sistema de
segurança e justiça e afetam a vida de muitas pessoas para retirar de circulação algo em torno de 3% a 5%
da quantidade total de droga apreendidas pelas polícias.
Não há evidências que comprovem que criminalizar e abordar usuários para conduzi-los à delegacias traga
algum efeito para redução de consumo. Esta estratégia consegue ter como efeito colateral afastar usuários
problemáticos das políticas de auxílio.
Sendo assim, acreditamos que no curto prazo as forças policiais poderiam paulatinamente deixar de priorizar estas conduções à delegacia, como vem sendo observado na Capital.
Com o Supremo Tribunal Federal na iminência de concluir seu julgamento sobre a constitucionalidade da
criminalização da posse de drogas para uso pessoal, seria salutar que este dado fosse também produzido em
outros estados e discutido de modo racional com a sociedade e atores do setor público.
Pelos dados sobre a quantidade de drogas apreendidas, vemos que é possível notar um grande aumento
nos volumes apreendidos, especialmente de maconha e cocaína no Estado (a apreensão de maconha em
2012 foi de 66 toneladas e 4 anos depois foi de 148 toneladas).
As hipóteses de aumento de consumo e uso do território de paulista como entreposto de passagem da
droga para outros estados e países, bem como reforço da atuação da polícia podem ser explicações para este
aumento expressivo.
Em 69% dos casos, houve apenas um tipo de droga apreendida. Importante notar ainda que ocorrências
que traziam apenas maconha representam 51,5% do total. Tendo em vista o movimento de regulação da
venda de maconha em vários países (mais recente no Canadá) é interessante estimar que em um cenário
hipotético de regulação do mercado no país, aproximadamente metade das ocorrências de São Paulo
relacionadas a drogas poderiam ser eliminadas.
O olhar exclusivo sobre o histórico das drogas apreendidas poderia nos trazer uma sensação de maior
eficiência do trabalho policial, contudo dentro do universo das ocorrências de tráfico de drogas, observamos
uma extrema desproporcionalidade entre as ações. De um lado, dezenas de milhares de ocorrências com um
volume quase desprezível de drogas apreendidas, de outro, algumas poucas apreensões de volume significativo. O caso mais emblemático é o da maconha, onde 1% das ocorrências responde por 76% do volume da
droga apreendida no estado no período analisado. No caso da cocaína, esta concentração no último percentil é de 57% e no Crack 66%.
Do outro lado, estamos falando de milhares30 de pessoas abordadas com volumes muito baixos de drogas,
enquadradas em um crime cuja pena mínima é, em regra, de reclusão de cinco anos, e cujos acusados costumam aguardar o julgamento presos.31
O cálculo de mediana aponta que em pelo menos metade das ocorrências a quantidade de maconha
apreendida no tráfico foi igual ou inferior a 40 gramas, o equivalente a dois bombons.
Esta análise de dados foi realizada com vistas contribuir com o debate sobre as prioridades da política de
segurança.
Sabendo que estas ocorrências implicam em tempo de registro na delegacia (o que em regra no Brasil
implica em viaturas e policiais fora da rua por horas), produção de laudos periciais de constatação da droga,
horas de processamento de provas nas delegacias e tribunais, precisamos refletir sobre onde deveria estar o
foco da política de segurança.
Ao destacarmos a análise do último percentil sobre as 100 maiores ocorrências por droga, buscamos também iluminar quais estratégias da polícia que têm gerado maiores apreensões, para possibilitar um direcionamento de recursos.
Estas análises permitem tanto avaliar o fenômeno do tráfico de drogas para cada substância, que apresentam diferentes variações regionais e dinâmicas, como também discutir o foco adotado por cada instituição
policial.
Pela leitura e análise das notícias vinculadas aos grandes casos é frequente o uso de inteligência (denúncia anônima, investigação em curso), deixando clara a importância de fortalecimento destas estratégias. O
reforço às ações de inteligência traz, não só o aumento na eficiência, mas também reduz violência associada
(troca de tiros, perseguições, etc.), algo que contribui para proteção dos policiais e redução da vitimização.
30
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Em 2017 segundo a SSP de SP 48.807 pessoas foram presas em flagrante e por mandado pelo crime de tráfico de drogas no estado
de São Paulo.
Segundo o relatório do Instituto de Defesa do Direito de Defesa 67,7% dos presos por tráfico de drogas tem sua prisão convertida
para prisão preventiva. O segundo índice mais alto, perdendo apenas para o crime de roubo. (p. 52). Disponível em: https://bit.
ly/2cLCylV.
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Vale destacar que os dados apurados sobre o crack demonstram disparidade entre, de um lado, o grande
espaço dado na imprensa à droga e o calor dos debates públicos e, de outro, o volume de apreensões muito
baixo, além do fato de esta droga parecer não estar entre as prioridades da Polícia Civil. Os resultados podem
apontar para o fato de o mercado dessa droga não ser tão grande, mas também podem indicar que a polícia
não se dedica tanto à apreensão deste tipo de droga. Aprofundamento na inteligência deste mercado certamente ajudará na superação das discussões sobre a questão do crack no estado de São Paulo.
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Com mais de 700 mil pessoas presas, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos países que
mais encarceram. Desse total, ao menos 28% estão presas por tráfico de drogas. Diante desse
quadro, este texto explora as disputas que se estabelecem entre a lei, o Supremo Tribunal Federal
(STF) e a jurisprudência dos tribunais inferiores. A partir de estudo qualitativo e quantitativo
de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
de 2017 e 2018, este texto revela os argumentos construídos judicialmente para impedir a
aplicação de sanções não prisionais a pessoas condenadas por tráfico, mesmo quando primárias
e consideradas com bons antecedentes. De acordo com a pesquisa, os principais argumentos
utilizados dizem respeito à quantidade, qualidade e diversidade de drogas aprendidas, a passagem
anterior da pessoa condenada pelo sistema de justiça, a situação laboral da pessoa no momento
de sua prisão e, ainda, à insuficiência da pena não prisional em caso de tráfico. O texto conclui
que a fundamentação das sentenças condenatórias em casos de tráfico favorece a aplicação da
pena de prisão, mesmo em situações nas quais o arranjo normativo e a jurisprudência do STF
permitiriam decisões desencarceradoras.
Palavras-chave: tráfico de drogas; tráfico privilegiado; cálculo de pena; causa de diminuição de
pena; pena alternativa; pesquisa de jurisprudência

1. Introdução

A decisão sobre a pena imposta às pessoas condenadas é uma etapa crucial da atuação do sistema de
justiça criminal.1 Em matéria de tráfico de drogas, no Brasil em especial, opera uma engrenagem jurídica
complexa, pouco tematizada dentro e fora do direito.2 A partir de material legislativo, doutrinário e
jurisprudencial, este texto busca contribuir para a construção de um mais amplo e detalhado diagnóstico
dos fatores jurídicos – quadro normativo, processos decisórios e modos de fundamentar – que, juntamente
com fatores políticos, têm propiciado o aumento da população prisional brasileira em mais de 700% nas
últimas duas décadas.
O texto focaliza as decisões sobre as penas e, em particular, os obstáculos argumentativos construídos
judicialmente para impedir a aplicação de sanções não prisionais – como as penas restritivas de direitos –
em casos de tráfico de drogas. Ainda que a escassez e a fragilidade dos dados nacionais não permita acessar

1
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Este texto é fruto de pesquisa realizada no Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV Direito SP sob a coordenação da
professora Maíra Rocha Machado. As quatro pessoas apontadas como autoras participaram da definição da amostra, da coleta e
da análise dos acórdãos da produção dos dados quantitativos e do levantamento bibliográfico. Atuaram conjuntamente ainda na
redação do presente texto.
Em 2016, a população prisional brasileira girava em torno de 726.000 pessoas, aumento de 707% se comparado com a o início da
década de 1990 (DPN 2017, p. 7–9). De acordo com o relatório de 2016, último disponível quando da conclusão desse texto, 28%
do total de pessoas presas respondem pelo crime de tráfico de drogas – entre as mulheres esse percentual eleva-se para 62% (DPN
2017, p. 43).
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o perfil das pessoas condenadas especificamente por tráfico de drogas, o perfil da população prisional total
não deixa dúvida: negras e negros, com baixa escolaridade, jovens, operadores baixos dos mercados ilegais.
Perfil que coincide com os resultados de pesquisas sobre as estratégias seletivas da atuação policial e os
incentivos institucionais para a produção de flagrantes e prisões a qualquer custo.3
Entre a porta de entrada da prisão em flagrante e a contabilização do total de pessoas em privação de
liberdade nas unidades prisionais, a centralidade do poder judiciário se revela no modo como seleciona
e interpreta o direito (normas jurídicas, Súmulas e decisões de cortes superiores) e, ainda, no modo como
percebe e se posiciona diante da questão do consumo e da comercialização das substâncias que causam
dependência física ou psíquica. Esses dois fatores se articulam de várias maneiras na argumentação judicial,
frequentemente muito concisa, que decide a qualidade e a quantidade de pena a ser imposta a uma pessoa
condenada por tráfico de drogas.
Para avançar sobre esse ponto, este texto se apoia nos resultados quantitativos e qualitativos de duas pesquisas conduzidas em 2017 e 2018 sobre acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).4 A partir desse material, este texto argumenta que a decisão sobre a pena é uma
arena de disputas entre diversos atores tanto do sistema político (legisladores) quanto do sistema de direito
(tribunais).5 Atenta-se aqui a três disputas em particular. A primeira refere-se a um modo de dividir as tarefas
que outorga à lei enorme protagonismo em matéria de definição de penas – o que tem como efeito uma
certa retração da atuação judicial no processo decisório sobre a pena a ser imposta. A segunda diz respeito à
valorização da pena de prisão em detrimento de todos os demais tipos de pena. Essas duas disputas, já documentadas em pesquisas anteriores, são atravessadas por uma terceira que emerge diretamente do material
analisado aqui. Trata-se de valorações morais sobre as pessoas que figuram como rés e seu mundo – a partir
de visões sobre ‘as drogas’, ‘o tráfico’, ‘os traficantes’ – que interferem diretamente no modo como são interpretadas as normas e decididas as penas.
É ao redor dessas três disputas que este texto está estruturado. Assim, a próxima seção busca sintetizar as
principais características do modelo punitivo brasileiro no tocante ao modo de decidir as penas, com vistas
a apresentar o modo como as normas e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) distinguem o
tratamento jurídico das figuras do ‘tráfico comum’ e do ‘tráfico privilegiado’ (seção 2). As seções seguintes
focalizam os entraves à utilização da figura do ‘tráfico privilegiado’ vinculados à própria redação do dispositivo da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas) e à sua alocação em nosso quadro normativo sancionatório (seção
3), bem como aos entraves vinculados ao modelo de substituição por penas não prisionais (seção 4). Esse
percurso permitiu identificar que valorações sobre a quantidade e diversidade da droga apreendida ocorrem
em diversos momentos do processo de decisão sobre a pena, o que é vedado em nosso sistema jurídico em
razão do princípio do ne bis in idem – que proíbe dupla punição por um mesmo fato (seção 5).

2. As Amarras da Lei e a Centralidade da Prisão

No direito brasileiro, o campo da punição é fortemente marcado por uma concepção de separação de
poderes que atribui ao legislador, e não ao juiz, enorme protagonismo na definição sobre as penas. De
acordo com essa concepção, ao legislador cabe estabelecer a norma de sanção, fixando a qualidade (ou o
‘tipo’) da pena, bem como sua quantidade mínima e máxima. Excetuando as penas previstas no crime de uso
de drogas, a legislação prevê um único tipo de pena para todos os crimes: a prisão.6 Todas as demais formas
3
4

5
6

Ver, nesse sentido, os trabalhos das pesquisadoras Jesus (2018), Sinhoretto et al. (2013) e Grillo (2013).
A estratégia metodológica adotada na pesquisa sobre o TJSP encontra-se apresentada em detalhe em Machado et al. (2018). No
tocante ao STJ, estudamos todos os acórdãos julgados entre 01/12/2017 e 28/02/2018, disponibilizados no site do STJ, acessíveis
com a indicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) no campo ‘legislação’ da ferramenta de busca, o que resultou em 192 acórdãos
– 209 casos, levando em conta que alguns desses acórdãos se referiam a mais de uma pessoa. Para nos referirmos às Ministras
e aos Ministros que figuraram como relatoras e relatores nos casos de nossa amostra nós utilizaremos, neste texto, o masculino
‘relatores’ ou ‘Ministros’. Isso se deve ao fato de que, no STJ, há somente seis mulheres dentre os 33 membros da corte. Em nossa
amostra, somente uma mulher surgiu como relatora, a Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura. Atualmente, a composição da
Terceira Seção do STJ, responsável pela seara penal, conta somente com uma mulher, a Ministra Laurita Vaz, conforme informativo
da Corte datado de 26 de setembro de 2018: <http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/imagens/COMPOSICAO_MINISTROS.
pdf>. Acesso em 18 de outubro de 2018. Em relação ao TJSP, a predominância masculina já havia sido apontada. De acordo com
o levantamento de 07 de fevereiro de 2018, dos 79 membros do tribunal somente quatro eram mulheres (Machado et. al 2018:
611–612 – nota de rodapé n.º 18).
Sobre essa distinção e seu potencial explicativo, ver Cauchie e Pires (2007; 2011).
Ainda que a lei utilize diferentes nomenclaturas, como reclusão e detenção. Para um quadro sobre as penas – qualidades e quantidades – previstas na legislação brasileira, ver Machado et al. (2010). O art. 28 da Lei de Drogas prevê para o usuário as seguintes
penas: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
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de sanção – prestação de serviços à comunidade, penas restritivas de direitos, prestações pecuniárias – têm
caráter substitutivo e só podem ser impostas pelo juiz se preencherem outros requisitos, também previstos
em lei. Um desses requisitos é justamente a quantidade de pena de prisão aplicada pelo juiz. Somente as
penas não superiores a quatro anos de prisão podem ser substituídas por outros tipos de pena. Em outras
palavras, a prisão é a pena prevista para quase todos os crimes, mas em certas circunstâncias muito específicas e limitadas, também estabelecidas pelo legislador, o juiz poderá substituir a pena de prisão por uma
pena alternativa.
Do lado do legislador observamos então diversas normas voltadas a limitar o espaço de atuação do juiz
– definindo penas mínimas de prisão, restringindo as hipóteses de utilização de sanções não prisionais,
proibindo a substituição por penas alternativas, etc. Trata-se de um quadro normativo que impede o juiz
de aplicar a pena – diferente da reclusão (encarceramento) – que porventura considere justa e adequada à
pessoa e ao caso concreto. Ainda assim, do lado do judiciário, observamos sistemática aceitação e sujeição:
é muito raro encontrar decisões judiciais que desafiem esse quadro normativo em função do princípio da
individualização da pena que, no Brasil, tem previsão constitucional. E o que é ainda mais grave: é possível
observar situações nas quais o próprio poder judiciário toma decisões que restringem ainda mais seu campo
de atuação em matéria de penas.7
Em relação aos crimes relacionados a drogas, há, no Brasil, uma lei específica para tratar do tema: a Lei
n.º 11.343/06 (Lei de Drogas). Dentre outras previsões, essa lei criminaliza, no artigo 33 caput, as condutas
consideradas tráfico e atribui uma pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.8 O art. 42 da mesma
lei prevê, ainda, que a quantidade e qualidade da droga apreendida devem ser consideradas na definição da
pena (ver Quadro 1, abaixo). Como será demonstrado adiante, essa previsão se tornou um dos principais
argumentos para enviar à prisão até mesmo as pessoas primárias e de bons antecedentes que poderiam
receber penas alternativas.
Especificamente em matéria de tráfico de drogas, a configuração do processo de decisão sobre as penas
impõe obstáculos importantes à aplicação de sanções diferentes da prisão. Ao exigir uma pena não superior
a quatro anos como um dos requisitos para as penas alternativas, a legislação brasileira elimina, de imediato,
a possibilidade de sua aplicação para o crime de tráfico, para o qual a pena mínima prevista é de cinco anos.
Esse foi, aliás, o motivo determinante para a elevação da pena mínima do tráfico de três para cinco anos, com
a Lei de Drogas: impedir a aplicação de sanções não prisionais em caso de tráfico após a mudança no Código
Penal, que estabeleceu o patamar de quatro anos como requisito para a substituição.
Assim, a única possibilidade de aplicação de pena alternativa à prisão está condicionada ao reconhecimento de uma causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Essa norma de sanção permite
uma redução de 1/6 a 2/3 da pena quando a pessoa condenada for considerada, pelo juiz, ‘primária’, ‘de
bons antecedentes’, ‘sem dedicação ao crime’ e ‘sem vinculação ao crime organizado’. Trata-se da figura do
‘tráfico privilegiado’.9
Em nosso sistema, as causas de diminuição de pena são analisadas na terceira fase do processo de decisão
sobre a pena, denominado ‘cálculo da pena’, pela lei e pela doutrina. O Quadro 1 sintetiza essas três fases.
A classificação de uma conduta como ‘tráfico comum’ ou ‘tráfico privilegiado’ tem severos impactos
na qualidade, quantidade e modo de cumprimento da pena. As principais diferenças estão listadas no
Quadro 2.
Nos limites deste texto, importa destacar que essas duas possibilidades de punição – ‘tráfico comum’
e ‘tráfico privilegiado’ – decorrem de alterações e interpretações normativas realizadas pelo STF mas que
ainda são disputadas nos tribunais inferiores.10 A redação original da Lei de Drogas proibia expressamente a
7

8

9

10

É o caso da Súmula 231 do STJ, que prevê: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal’. Sobre o significado e implicações dessa súmula na decisão sobre as penas, ver Machado (2016).
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
O texto do art. 33, §4º, da Lei de Drogas: ‘Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa’.
No Brasil, máquina judiciária é organizada em instâncias. A primeira instância consiste em uma juíza estadual ou federal que julga,
sozinha, os casos que lhe são apresentados. É possível recorrer dessa decisão, sendo que o recurso será apreciado por um Tribunal
de Justiça (estadual) ou por um Tribunal Regional Federal, representados, geralmente, por três desembargadores. Nessas duas
primeiras instâncias, são avaliadas todas as questões de fato apresentadas pela acusação ou pela defesa, mas é possível interpor
novos recursos, dirigidos aos tribunais superiores. Após o julgamento na segunda instância, novo recurso pode ser interposto ao
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Quadro 1: As fases do processo de decisão sobre a pena.
1ª fase

2ª fase

3ª fase

Fixação da pena-base, entre 5 e 15
anos de reclusão:

Incidência das agravantes
(reincidência, etc.) e atenuantes
(menor de 21 anos, confissão
espontânea, etc).

Incidência das causas de
aumento e diminuição.

Lei de Drogas: “Art. 42. O juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade
e a conduta social do agente.”

Segundo a Súmula 231 do STJ,
as atenuantes não podem ser
aplicadas de forma a levar a pena
abaixo do mínimo legal.

As causas de diminuição podem
levar a pena abaixo do mínimo
previsto em lei.

substituição da pena de prisão por penas alternativas, mesmo quando fosse aplicada a causa de diminuição
de pena. Essa proibição foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2010 e seus efeitos foram suspensos, dois anos depois, pelo Senado Federal.11 Alguns anos mais tarde, em 2016, o Supremo
Tribunal Federal firmou orientação afastando a ‘natureza hedionda’ do tráfico privilegiado, no julgamento
do habeas corpus 118.533/MS. Isso significa que o regime ultra-rigoroso instituído pela Lei de Crimes
Hediondos – que impede regime inicial diverso do fechado e eleva o tempo de cumprimento de pena para
progressão de regime e livramento condicional – não deveria ser aplicado aos casos de tráfico privilegiado,
ao menos do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal.
O Quadro 2, portanto, organiza as duas vias de punição do tráfico de drogas no Brasil levando em
consideração as possibilidades interpretativas estabelecidas pelas decisões do Supremo Tribunal Federal.
No entanto, como revelam as pesquisas que dão suporte a este texto, para além dos limites impostos
pela própria legislação, o modo como os tribunais inferiores interpretam e aplicam a lei impõem mais
e maiores obstáculos à utilização de sanções não prisionais em caso de tráfico de drogas, como se verá
a seguir.

3. Bloqueios Argumentativos À Redução da Pena em Caso de
Tráfico Privilegiado

O Quadro 2 sistematiza as diferenças marcantes do tratamento dado ao ‘tráfico comum’ e ao ‘tráfico privilegiado’ pela lei e pela jurisprudência do STF. As diferenças são de várias ordens e alcançam desde o momento
inicial do flagrante até a extinção da pena. No entanto, a legislação, ao invés de permitir essa distinção já no
momento da qualificação jurídica do fato, isto é, no próprio flagrante, a relega para a última fase do cálculo
da pena – posterior, portanto, à etapa de comprovação da autoria e da materialidade dos fatos descritos na
denúncia do Ministério Público. O art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), que determina o conteúdo
mínimo para oferecimento da denúncia, indica que a exposição do ‘fato criminoso’ deve conter ‘todas as
suas circunstâncias’, além, claro, da qualificação do acusado, a fim de que seja possível identificá-lo.
Essa exigência justifica-se, no fim das contas, em razão da garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º,
LV). É importante o acusado saber exatamente o desenho da conduta que lhe foi imputada, a fim de poder
se defender da maneira que melhor entender. E, justamente em virtude disso, autores como Aury Lopes Jr.12
consideram necessário indicar, já na denúncia, as eventuais causas de aumento e diminuição da pena que
indiquem possíveis circunstâncias do fato. Observando a figura do ‘tráfico privilegiado’ desse modo, sua aplicação não pode ser percebida como um ‘benefício’ ou uma faculdade do juiz sentenciante. Ao contrário, ao

11

12

Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por apreciar, dentre outras coisas, questões sobre interpretação de legislação federal.
Por fim, ainda é possível recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), órgão que concentra as funções de tribunal constitucional
e de última instância recursiva no Brasil. Ressalte-se que, em geral, tribunais superiores não apreciam questões de fato, somente
de direito. Além disso, o habeas corpus pode ser julgado em qualquer instância, seguindo, para isso, uma regra procedimental
baseada na hierarquia dos órgãos judiciários: é competente para o julgamento o órgão imediatamente superior àquele cujo ato é
impugnado no habeas corpus.
HC 118.533/MS. Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, julgado em 23/06/2016. Para mais detalhes sobre essa disputa e sobre os efeitos
dessa alteração nas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, ver Machado et al. (2018).
‘A denúncia deverá conter, como exige o art. 41, a exposição do fato criminoso (descrição da situação fática), com todas as suas
circunstâncias (logo, tanto as circunstâncias que aumentem/agravem a pena como também as que diminuam/atenuem a pena)
[…].’. (Lopes Júnior 2014: 391).
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Quadro 2: Tráfico comum e o tráfico privilegiado.

Tráfico comum (art. 33,
caput, Lei de Drogas)
– Crime equiparado a
hediondo

Pena
Substituição
mínima

Regime Inicial

Progressão
de regime

Livramento
condicional

5 anos

Impossível

Embora haja previsão
legal que exige o regime
inicial fechado (Lei n.º
8.072/90, art. 2º), há
decisões do STF que
permitem a adequação
do regime em cada
caso concreto (HC
111.840/ES e Recurso
extraordinário com
agravo 1.052.700/MG).

Após cumprimento de
2/5 da pena
(primário) ou
3/5 (reincidente) (Lei
n.º 8.072/90,
art. 2º, p. 2º)

Livramento
condicional após
mais de 2/3 se
não for reincidente específico
(CP, art. 83, V)

Possível, quando
atendidos
os requisitos
do art. 44 do
Código Penal
(HC 97.256/RS
e Resolução
5/2012 do
Senado)

Desde o julgamento
do HC 118.533/MS, o
tráfico privilegiado não
é mais considerado
de natureza
hedionda, então
não há empecilho à
adequação do regime
ao caso concreto.

Progressão de
regime após
cumprimento
de 1/6 da
pena (LEP,
art. 112)

Livramento
condicional após
1/3 e após 1/2
se reincidente
(CP, art. 83, I e II)

Tráfico privilegiado (art. 1 ano e
33, §4º, Lei de Drogas)
8 meses
– crime não equiparado
a hediondo

estabelecerem elementos imprescindíveis à caracterização do fato imputado, seu reconhecimento torna-se
‘direito subjetivo do acusado’ sempre que verificadas as condições estabelecidas em lei (Leite Neto, Silva 2006).
Essa interpretação doutrinária encontra resistência no TJSP. Em alguns julgados identificados pela pesquisa, magistrados extraiam da utilização do verbo ‘poder’ no texto legal – ‘as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços’ – o entendimento de que a lei indicava uma faculdade ao juiz. Consequentemente,
ainda que o réu ou a ré cumprisse todos os requisitos, poderia não ter a sua pena reduzida. Um dos acórdãos
que expressa esse entendimento afirma que o ‘legislador, ao adotar a expressão “poderão”, quis demonstrar, com todas as letras, que se trata de mera faculdade do Juiz sentenciante’ e não de direito subjetivo do
réu. E acrescenta que ‘se o legislador entendesse que a benesse (…) era direito do réu, teria usado a palavra
“deverão”, oriunda do verbo “dever”, que significa obrigação, necessidade’.13 A pesquisa encontrou decisões
em sentido contrário,14 mas aquele posicionamento ilustra com precisão o modo como o judiciário, em
matéria de penas, se posiciona diante do texto legislativo, estreitando sua margem decisória. Ilustra também
uma forma particular de compreender uma norma de sanção, tal qual a causa de diminuição discutida aqui,
como um ‘benefício’ que pode ou não ser concedido ao réu.
Mas os entraves tornam-se ainda mais agudos quando atentamos às próprias circunstâncias fáticas que
devem ser observadas pelo juiz no momento de reconhecer o tráfico privilegiado. Greco Filho e Rassi (2007:
102), logo após a entrada em vigor da Lei de Drogas, chamam atenção para a dificuldade probatória de condições negativas, bem como à imprecisão dos verbos ‘dedicar-se’ e ‘integrar’.
Para os autores, toda prova negativa é difícil. Desse modo, deveria estar em favor do réu a presunção de
que é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização
criminosa, cabendo à acusação o ônus probatório em relação a todos esses elementos. O raciocínio é coerente
com a preservação da presunção de inocência, estabelecida no art. 5º, LVII da Constituição. Os autores

13

14

TJSP; Apelação 0015220-36.2009.8.26.0127; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal;
Foro de Carapicuíba – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2011. Ver também, no mesmíssimo sentido, TJSP; Apelação
0067972-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2017.
‘Relativamente à atenuante do §4º do artigo 33, da referida Lei de Drogas, sendo o réu primário e sem maus antecedentes e
inexistindo comprovação de que ele integre organização criminosa, impõe-se a aplicação do benefício, por se tratar de direito
subjetivo do réu’. TJSP; Apelação 0044890-25.2010.8.26.0050; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 15ª
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2013.
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também questionam o modo como o dispositivo emprega os verbos ‘dedicar-se’ e ‘integrar’. O primeiro
estaria relacionado a um certo grau de habitualidade, ainda que não exclusiva. Integrar, por sua vez, significa
participar como membro da organização criminosa. E essas duas circunstâncias (habitualidade não exclusiva
e participação da organização) deveriam ser suficientemente provadas para afastar a incidência do tráfico
privilegiado.
Uma década depois, às questões que emergem da leitura do texto normativo somam-se diversas outras,
impulsionadas, agora, pelo modo como diferentes instâncias judiciais disputam a interpretação da lei e justificam suas decisões. As pesquisas que se debruçaram sobre a fundamentação do TJSP e do STJ no tocante
ao reconhecimento, ou não, do tráfico privilegiado identificaram três pontos especialmente recorrentes
e controversos: o modo de valorar a quantidade, natureza e diversidade de droga apreendida, a passagem
anterior pelo sistema de justiça e a situação laboral da pessoa condenada.15

3.1. Quantidade, natureza e diversidade de droga apreendida

O argumento que mais se destacou no estudo sobre a argumentação no STJ consiste na referência à quantidade, à qualidade (tipo) e/ou à diversidade das drogas apreendidas como obstáculos à aplicação de uma
pena diferente da prisão. O art. 42 da Lei de Drogas prevê a quantidade e a qualidade da droga como elementos a serem considerados na primeira fase da decisão sobre a pena, isto é, na definição da pena-base, entre
o mínimo e o máximo, sobre a qual irão incidir as demais circunstâncias (Quadro 1). No entanto, como se
verá no decorrer deste texto, esses elementos são valorados também em outras etapas de forma isolada ou
combinada com outros argumentos.
Frequentemente, as decisões que fundamentam a não aplicação do tráfico privilegiado por esse motivo o
fazem considerando que a quantidade e natureza da droga apreendida constituem evidências de que a pessoa dedica-se ao tráfico.16 Aliada a esses fatores, a forma do acondicionamento da droga também é utilizada
como evidência de um ‘modus operandi’ do tráfico ou ainda de ‘intimidade com o tráfico’, aptas a caracterizar, de acordo com argumentação do STJ, a dedicação às atividades criminosas.17
Entre os acórdãos do STJ analisados que forneceram algum tipo de informação sobre as drogas apreendidas (163 dos 192), 46.4% (89 processos) dizem respeito à apreensão de somente um tipo de droga. O
restante se divide entre apreensões com dois (41 acórdãos, 21.4%) ou três (29 acórdãos, 15.1%) tipos de
drogas, sendo apenas quatros os processos que relataram a apreensão de quatro ou mais substâncias distintas. Com relação à quantidade de cada droga, cabe destacar o elevado número de acórdãos em que a quantidade de drogas não foi mencionada na decisão: 29. Essas situações variaram desde a ausência de qualquer
informação até a referência à forma de acondicionamento da droga somente (por exemplo, 20 trouxinhas
de maconha).
Observando tão somente os 76 casos em que houve reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação
do §4º pelo STJ, a quantidade apreendida variou do seguinte modo: nos casos de apreensão de crack, de

15

16

17

Nesse mesmo sentido, Haber (2018: 66), em pesquisa sobre decisões judiciais da primeira instância no Estado do Rio de Janeiro
sobre tráfico de drogas, desdobra os argumentos dos magistrados para não concessão do §4º em “(i) réu não primário; (ii) réu
sem bons antecedentes; (iii) réu dedicado à atividades criminosas e (iv) réu integrante de organização criminosa”. O estudo, com
viés predominantemente quantitativo, indicou que em 42,35% dos casos de condenação por tráfico de drogas, a figura do §4º
foi aplicada. Ainda, a autora salienta a falta de padrão no entendimento dos magistrados sobre a caracterização da “dedicação à
atividade criminosa” e da “integração à organização criminosa” e aponta para a frequente vinculação feita entre tais argumentos e
a quantidade de droga apreendida (2018: 78).
Entre os exemplos deste tipo de argumentação, ver o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, qual seja, a dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade e natureza das drogas apreendidas – 393g de ‘maconha’, 49g de ‘cocaína’ e 12g de
‘crack’ –, está em consonância com o entendimento desta Corte. (HC 424.570/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017) E, ainda, ‘foi indeferida a sua aplicação em razão da quantidade e diversidade da droga encontrada em poder
da paciente’ e ‘pelo contexto reproduzido no acórdão impugnado, a paciente, embora primária e de bons antecedentes, dedicava-se
com frequência ao tráfico de drogas’ (HC 332.523/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017). Nesse
último caso, a ré portava maconha (23.6g), crack (6.8g) e cocaína (15.5g).
AgRg no HC 424.059/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2018 e HC 413.110/SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/02/2018.
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1.79 g18 a 500 g;19 nas apreensões de cocaína de 1.90 g20 a 11.886 kg21 (onze quilos e oitocentos e oitenta e
seis gramas); e, em relação à maconha, de 0.85 g22 a 31 kg.23
No caso em que houve a aplicação da causa de diminuição mesmo diante de apreensão de quase 12 kg
de cocaína, tratava-se de um imigrante, condenado por tráfico internacional.24 A segunda maior quantidade
de cocaína apreendida em que houve reconhecimento do tráfico privilegiado foi de 4.122 kg (quatro quilos e 122 gramas), também por tráfico internacional.25 As duas situações são particulares por envolverem
investigação e processo na esfera federal. Mas colocam em evidência a possibilidade de interpretar o ‘tráfico
privilegiado’ como categoria jurídica desvinculada da quantidade de massa de droga apreendida.
Entre os 132 acórdãos em que o STJ não reconheceu tratar-se de tráfico privilegiado, as menores quantidades apreendidas foram de 1.40 g de crack, 0.2 g de cocaína e 3.6 g de maconha. No primeiro caso, em
que houve apreensão de 1.4 g de crack, o réu era primário e portava ainda 20.1 g de cocaína e 43.5 g de
maconha.26 Entretanto, não comprovou trabalho formal – o que, em diversas situações, leva o Tribunal a
presumir traficância, conforme será tratado a seguir –, tendo sido condenado em regime fechado nas três
instâncias pela quantidade, diversidade e natureza das drogas. Teve sua pena fixada em seis anos e seis
meses na primeira instância, reduzida a partir da 2ª instância para cinco anos de reclusão. No segundo caso,
em que houve apreensão de 0.2 g de cocaína, o réu também portava 5.0 g de crack. Era primário e de bons
antecedentes, e teve seu regime convertido para semiaberto apenas no STJ (fechado nas duas instâncias
anteriores). A pena-base foi fixada acima do mínimo, sendo o quantum final de cinco anos e dois meses e
500 dias-multa.27 Por fim, no terceiro caso, em que houve apreensão de 3.6 g de maconha, o réu também
era primário e com bons antecedentes, e não foi apreendida nenhuma outra droga. A primeira instância
reconheceu o tráfico privilegiado e reduziu a pena a um ano e oito meses em regime aberto. Entretanto, foi
considerado o fato de que respondia por outro processo de tráfico – sem trânsito em julgado – para configurar sua provável participação em organização criminosa. O tráfico privilegiado e a diminuição da pena foram
então afastados nas instâncias posteriores, sendo fixada a pena em cinco anos, em regime semiaberto.28
Esses dados parecem indicar que a quantidade de droga apreendida não é determinante para o reconhecimento ou não do tráfico privilegiado pelos tribunais.29 No entanto, em muitos casos analisados nessa
pesquisa, a quantidade de drogas apreendidas aparece, na fundamentação, combinada com outras características da apreensão – como a ‘natureza’ e a ‘diversidade’ de drogas – ou outros elementos, como existência
de processos em curso ou desemprego, como será discutido a seguir. É o que apontam também Shimizu e
Cacicedo, ao afirmar que ‘os juízes nunca, ou quase nunca, condenam alguém por tráfico com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida’ (Cacicedo, Shimizu 2016). Como indicam os autores, as decisões
judiciais utilizam-se de outros critérios, frequentemente ligados à baixa capacidade econômica do réu, ao
local de apreensão, entre outras presunções de tráfico ligadas a estigmas de classe.

3.2. Passagem anterior pelo sistema de justiça

O conjunto de decisões estudadas aqui permite observar também que, em algumas situações, a existência de
outros processos em curso ou de condenação não transitada em julgado – mesmo não sendo consideradas
pelo STJ como maus antecedentes ou reincidência – é utilizada como evidência de envolvimento reiterado
da pessoa no crime, impedindo também a aplicação do art. 33, §4º. De acordo com uma das decisões ‘a
existência de inquéritos e ações penais em andamento, embora não maculem os antecedentes criminais
do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HC 427.177/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.
HC 426.070/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018.
HC 428.847/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018.
AgRg no AREsp 560.737/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/02/2018.
AgRg no HC 409.216/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2017.
HC 426.070/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018.
AgRg no AREsp 560.737/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/02/2018.
HC 418.406/AC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 08/02/2018.
HC 389.588/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/12/2017.
HC 403.987/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/02/2018.
HC 428.404/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/02/2018.
Não encontramos, no decorrer da pesquisa, menção a experiências normativas internacionais ou reflexões acadêmicas sobre o uso
de critérios baseados na quantidade de massa para distinguir modalidades de tráfico, semelhantes aos que existem para diferenciar
entre o uso e o tráfico. Mesmo o debate sobre essa última diferenciação permanece em aberto. Ver Carlos (2015), Instituto Terra,
Trabalho e Cidadania (ITTC) (2016), Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD) (2016). E, ainda, para um balanço sobre os
efeitos perversos da experiência Mexicana de diferenciação entre tráfico e uso com base em parâmetros de quantidade: Giacomello
e Guillén (2016).
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dedicação às atividades criminosas’.30 Trata-se de entendimento que esvazia completamente o princípio da
presunção da inocência. Em nosso material há inclusive decisão em que a ‘dedicação à atividade criminosa’
está embasada ‘em envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais’.31 As duas únicas situações nas quais os réus tinham outros processos mas não foram considerados em ‘envolvimento habitual’
com o crime referem-se a um caso de absolvição no processo em curso e a outro caso cujo o processo versava
sobre crime de trânsito.32
Em algumas situações, ademais, o argumento da passagem anterior pelo sistema de justiça, mesmo sem
configurar maus antecedentes ou reincidência para o STJ, aparece associado a outros para indicar a ‘habitualidade delitiva’ do réu, como a quantidade de droga apreendida e a ausência de comprovação de ocupação
lícita, discutida a seguir.33

3.3. Situação laboral

Outro elemento diversas vezes mencionado como indicativo da vinculação do réu à ‘atividades criminosas’ é
sua situação econômica, comprovada, em geral, pela sua situação laboral. Dos 209 casos analisados no STJ,
houve algum tipo de menção à situação laboral do réu em 35 deles (16.7%). Desse conjunto, em 14 casos
o STJ aplicou ou manteve a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei de Drogas. Nos outros 21
casos, o STJ manteve a não aplicação da causa de diminuição. Dentre as razões dadas para a negativa da
redução está a conclusão de que a pessoa acusada de tráfico se dedica ao crime ou integra organização criminosa, servindo, para tanto, a falta de comprovação de atividade laboral lícita como um elemento probatório.
Pelos trechos reproduzidos nas decisões do STJ analisadas nessa pesquisa, é possível observar que a situação
laboral é frequentemente mencionada em prejuízo do réu, mesmo quando há comprovação do exercício de
atividade lícita, casos que são minoritários. Em nosso material há decisões que indicam o grau de exigência da comprovação da ocupação lícita, com o uso do advérbio ‘aparentemente’ ou menção a ausência de
comprovação ‘satisfatória’.34 Em um dos casos, a sentença consigna que a ré ‘se aposentou como auxiliar
de enfermagem e que recebe R$ 2.000,00’ e ‘passava por dificuldades financeiras por ter uma filha presa
e ver-se obrigada a sustentar netos’, mas ainda assim considerou que ‘a falta de recursos financeiros não
constitui licença para a prática de delitos (…) [o]utro entendimento implicaria chancela da impunidade’.35
De maneira geral, a argumentação gira em torno da ideia de que a falta de ocupação lícita indica o envolvimento habitual com organizações criminosas, uma vez que o desemprego é condição que impossibilitaria os
réus de comprarem as drogas com seu próprio dinheiro e demonstraria, portanto, seu envolvimento com a
organização criminosa que lhe forneceu as drogas apreendidas.36
Por outro lado, notamos um caso que merece destaque, no qual houve uma relativização desse entendimento, atribuindo o ônus probatório não à defesa, a fim de que esta se defenda de uma ‘presunção de
dedicação à atividade ilícita’, mas sim à acusação, para que esta demonstre que o réu realmente se dedicava
à atividade ilícita. Percebe-se, portanto, que o respeito à presunção de inocência é posicionamento minoritário dentre os magistrados.37
30
31

32

33

34
35

36

37

HC 422.614/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/12/2017.
Ver, por exemplo: HC 422.136/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/12/2017 e HC 423.378/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017.
HC 357.222/AC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/02/2018; HC 413.562/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/12/2017.
Ver, por exemplo, ‘há elementos suficientes que comprovam a habitualidade delitiva do paciente, pois, além da quantidade e da
natureza da droga apreendida […], o agente responde a outras ações penais por violência doméstica e crime contra o patrimônio’.
HC 421.437/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018,. E, ainda ‘o paciente dedica-se às atividades
criminosas, ante os processos em trâmite a que responde – também pelo delito de tráfico de entorpecentes – e pelo fato de não ter
comprovado ocupação lícita, elementos indicativos do tráfico habitual, entendimento que se alinha à jurisprudência desta Corte’
(HC 415.104/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/12/2017).
AgRg no AREsp 1003804/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018.
Trecho de sentença de primeira instância citada no HC 419254/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 05/12/2017.
Ilustram essa argumentação os seguintes trechos: ‘não comprovou exercer função lícita de forma satisfatória, quadro apto a indicar
ser mesmo a vil mercancia a “profissão” ou meio de vida dele, daí a dedicação a atividade criminosa incondizente com a benesse,
óbice reforçado pela exagerada quantidade do tóxico ínsita à dedicação à vil atividade’ (Decisão de segunda instância citada no
HC 420.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017) e ‘o acusado não possui residência fixa e
ocupação lícita, eis que, quando foi preso em flagrante, informou que residia ‘de favor’ na casa de um amigo e que trabalhava como
diarista em reciclagem, sendo que esta ultima informação não restou comprovada nos autos’ (Decisão de primeira instância citada
no AgRg no AREsp 1131402/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 06/02/2018).
‘O réu é primário e, embora não tenha comprovado ocupação lícita, não foi comprovado que se dedicasse à atividade ilícita’
(Decisão de segunda instância citada no HC 424.662/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018).
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4. A Substituição Por Pena Alternativa: o Problema da ‘suficiência’

Apenas quando o tráfico privilegiado é reconhecido e a causa de diminuição aplicada, a pena de uma
pessoa condenada por tráfico de drogas pode alcançar um patamar igual ou inferior a quatro anos, primeiro
requisito para a substituição da sanção prisional por uma pena alternativa. No entanto, de acordo com
o art. 44, III do Código Penal, a substituição só poderá ocorrer se for considerada ‘suficiente’ diante da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade da pessoa condenada, bem como dos
motivos e das circunstâncias do crime. Trata-se de uma norma que funciona como um último filtro para a
substituição, já que os incisos I e II do mesmo artigo vedam as penas restritivas de direitos àquelas pessoas
com penas superiores a quatro anos, às pessoas condenadas por crimes cometidos com grave ameaça ou
violência e às reincidentes em crime doloso. Dessa forma, alguém pode ter atendido a todos os requisitos
previstos nos dois primeiros incisos e, ainda assim, não ter a sua pena substituída em razão de um juízo
sobre a insuficiência de sanções alternativas.
A redação do art. 44, III, CP é semanticamente aberta, permitindo ampla margem de interpretação sobre
a (in)suficiência da pena. E, ademais, convocando o intérprete a responder previamente à pergunta ‘a pena
deve ser suficiente para quê?’.38
Em nosso material, o argumento da (in)suficiência da pena alternativa em caso de tráfico privilegiado
apareceu conjugado a três outros fatores: as funções atribuídas à pena (retribuir, dissuadir, reabilitar/educar), a formulações abstratas sobre ‘o tráfico’ e, ainda, ao já reiterado elemento referente à ‘quantidade,
natureza e diversidade’ das drogas apreendidas. Vale notar que, muitas vezes, esses fatores aparecem de
modo combinado nas decisões.
No tocante às teorias da pena, encontramos argumentos que indicam explicitamente que a ‘substituição
da corporal por restritivas de direitos’ é ‘incogitável’ pelos seguintes motivos: ‘seria contrassenso supor que
crimes de tão elevada gravidade e relevância pudessem ser abrangidos por esta figuração’, ‘porque evidente
que a benesse, ‘in casu’, não se afigura suficientemente retributiva’, ‘absolutamente incompatível a benesse
com crime tão nefasto, que destrói indivíduos e lares, dia após dia, em gigantesca onda de traficância que
se levanta contra a ordem social’ e, ainda, porque ‘o tráfico de drogas, sabe-se, é absolutamente interligado
a outros crimes, sustentáculo de organizações criminosas, além de verdadeiro corrosivo de qualquer valor
social’.39
Esse tipo de fundamentação estabelece apenas um elo com os requisitos do art. 44: a utilização do advérbio ‘suficientemente’ para se referir ao caráter da pena alternativa. Nenhum dos demais requisitos, que
convocam o julgador a observar circunstâncias do caso concreto e da biografia da pessoa condenada, foi
mobilizado. Em nosso material, encontramos também decisões afirmando que ‘não se mostraria suficiente
para a prevenção’40 e que ‘a substituição não se mostra suficiente para reeducação do sentenciado’.41
Diante da centralidade da prisão na política de drogas, os esforços para fundamentar a imposição desse
tipo de pena apoiam-se fortemente também em valorações abstratas sobre ‘o tráfico’ e ‘o traficante’. Em um
dos casos analisados nessa pesquisa, a substituição foi negada em razão da motivação do crime, sendo a
sanção alternativa considerada insuficiente devido à ‘cupidez ou outra razão de igual vileza [daqueles que]
resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros’, pois o tráfico seria um ‘fator de séria desestabilização
familiar e social’ e, por isso, merecedor de represália mais rigorosa.42
Nesse mesmo contexto argumentativo, encontramos também decisões que se apoiam na quantidade, da
qualidade e/ou da diversidade de drogas para afastar as penas restritivas de direitos. Em uma decisão do
TJSP, além de apontar a inviabilidade da substituição devido ao quantum da pena, o julgador destacou a
insuficiência de medida diferente da reclusão, tendo em vista ser a natureza das drogas (maconha e cocaína)
‘extremamente lesiva’, além de as quantidades de drogas apreendidas (113.35 g de maconha e 117.68 g de
cocaína) demonstrarem ‘que a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do crime em comento’.43
38
39

40

41

42

43

Sobre o argumento da suficiência da sanção não prisional em condenações por tráfico ver Machado et al. 2018: 628.
TJSP; Apelação 0080632-43.2012.8.26.0050; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda – 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2013.
TJSP; Apelação 0090147-68.2013.8.26.0050; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2017.
TJSP; Apelação 0007377-93.2012.8.26.0198; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de
Franco da Rocha – 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2013.
TJSP; Apelação 0017898-12.2015.8.26.0451; Relator (a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba – 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2017.
TJSP; Apelação 0002826-23.2014.8.26.0288; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de
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O mesmo argumento é encontrado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde a substituição de penas
‘mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP),
especificamente a quantidade, variedade e a natureza das drogas apreendidas’.44 Nesse caso, o acusado portava 21 gramas de crack, 56.1 gramas de cocaína e 95.2 gramas de maconha. Por outro lado, a substituição
também foi negada a uma pessoa presa com 31 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína.45

5. A Proibição de Dupla Punição (Ne Bis in Idem)

A mobilização, em diversos momentos da definição da pena, do fator quantidade/natureza/diversidade das
drogas apreendidas não é permitida no direito brasileiro e vem sendo objeto de discussão nos tribunais.
Em 2014, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão com repercussão geral, reiterou a sua jurisprudência e determinou que a quantidade, a diversidade e a qualidade de drogas somente podem ser utilizadas
em uma das três fases da dosimetria de pena.46 Do contrário, haveria valoração negativa, em dois ou três
momentos, dos mesmos elementos, o que configura bis in idem.47 Apesar disso, cortes inferiores seguem
decidindo assim e chancelando essa prática. No STJ, julgado de 2018 afirmou ser possível utilizar a quantidade e a qualidade da droga para elevar a pena na primeira fase da dosimetria, assim como para, na terceira fase, afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Droga, ‘quando evidenciado o
envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes’. Saliente-se que a possibilidade de
substituição da pena de reclusão pelas penas restritivas de direitos depende da incidência da referida causa
de diminuição.48 Na decisão, a habitualidade do envolvimento com o tráfico é um elemento distintivo em
relação ao precedente do STF, embora a corte suprema, naquela oportunidade, tenha frisado que ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em
uma das fases do cálculo da pena’.49
Dentre os acórdãos do STJ analisados em nossa pesquisa, encontramos 17 situações nas quais esse precedente do STF foi citado.50 Entretanto, apenas foi considerada a existência de bis in idem em cinco deles,
sendo que nos outros 12 a quantidade, a diversidade e/ou a natureza das drogas foram utilizadas tanto
na fixação da pena-base quanto para modular a fração da causa de diminuição ou, ainda, para afastar a
incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Embora a inobservância de precedente do STF seja sintomática
em um cenário no qual a pena de prisão protagoniza as respostas estatais ao tráfico de drogas, a orientação
oposta, de respeito à proibição do bis in idem, ainda resiste e pode ser encontrada tanto no TJSP51 quanto
no STJ.52

6. Considerações Finais

As pesquisas que embasam este texto revelam o modo como o poder judiciário constrói sua fundamentação de modo a privilegiar a imposição da pena de prisão, e colocam em evidência a centralidade do poder
judiciário, e da etapa de decisão sobre as penas, no superencarceramento brasileiro. E o que é ainda mais
grave, ao alcançar apenas os operadores baixos, facilmente substituíveis, a justiça criminal mostra-se incapaz
de interferir no mercado das drogas que não deu qualquer sinal de enfraquecimento desde o advento da
nova lei em 2006.
É claro que a redação da Lei de Drogas não colabora: a formulação na negativa – ‘não se dedica ao crime’
e ‘não integra organização criminosa’ – em um contexto de enorme precariedade do princípio da presunção

44
45
46

47
48
49
50

51

52

Ituverava – 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/05/2017.
HC 353.913/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017.
HC 426.070/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018.
A dosimetria da pena é o procedimento empregado para a definição do quantum da sanção penal. Nos termos do artigo 68 do
Código Penal, a dosimetria ocorre em três fases: (i) definição da pena-base, dentro dos parâmetros legais; (ii) aplicação de agravantes e atenuantes; (iii) aplicação de causas de aumento e de diminuição.
Recurso Extraordinário com Agravo 666334 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014.
HC 430.488/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/02/2018.
Recurso Extraordinário com Agravo 666334 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014.
Saliente-se que o STF não impede a utilização da quantidade, da qualidade e/ou da diversidade de drogas como elemento negativo
em alguma das fases da dosimetria e, posteriormente, no juízo sobre a fixação de regime inicial para cumprimento de pena. Vide
HC 155512 ED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018.
Vide, por exemplo, a Apelação 0057799-89.2016.8.26.0050; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2017. No mesmo sentido, a Apelação
0010779-30.2015.8.26.0635; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2017.
AgRg no REsp 1484961/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/12/2017.
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de inocência, favorece a tendência interpretativa apontada aqui. A vedação à substituição por pena alternativa igualmente: exige que as instâncias inferiores aceitem e incorporem em suas decisões a declaração de
inconstitucionalidade do STF.
Mas mesmo diante desse quadro normativo, o princípio constitucional da individualização da pena poderia convocar os juízes a interpretar as normas em função do caso concreto, por mais precárias que sejam
as provas produzidas no decorrer da instrução criminal. Aliás, em nosso sistema, caberia justamente aos
tribunais realizar o controle da qualidade da prova produzida – o que não vimos acontecer em nenhum dos
casos estudados.
Como se viu no decorrer deste texto, a argumentação que bloqueia a diminuição da pena e que afasta
a substituição por pena alternativa tende a se apoiar em formulações muito abstratas sobre as visões de
mundo dos magistrados no tocante ‘ao tráfico’. Até mesmo a reverência judicial ao texto normativo em
matéria de penas parece ser matizada aqui, como revela o debate ao redor da utilização reiterada do componente ‘qualidade, quantidade e diversidade’ de drogas apreendidas.
A precariedade da investigação e da produção probatória – restrita ao depoimento dos policiais e ao laudo
referente às substâncias apreendidas (Jesus 2018) – ajuda a compreender esse cenário, mas não justifica a
violação ao princípio do ne bis in idem e a indiferença dos tribunais inferiores ao entendimento do STF. Essas
disputas no interior do poder judiciário mostram-se particularmente visíveis também. Como este texto buscou mostrar, decisões do STF promovem alterações de enorme relevância na Lei de Drogas, o que qualifica,
mas não elimina, o debate e o posicionamento divergente dos magistrados que atuam nas instâncias inferiores. O posicionamento atual do STF em relação à possibilidade de executar a pena antes do trânsito em
julgado ajuda a ver que esse ator tampouco posiciona-se de modo linear no tocante ao respeito às garantias
constitucionais.
Esses resultados ajudam a compreender os limites dos esforços de transformação do sistema de justiça
criminal dirigidos à alteração da lei e da jurisprudência do STF. Além disso, eles convocam à ampliação
das frentes de pesquisa sobre fundamentação judicial em matéria de penas também para as sentenças de
primeira instância. A produção sistemática de conhecimento sobre o modo como as penas são decididas – e
judicialmente justificada a manutenção de milhares de pessoas em prisão – constitui um passo fundamental
na elaboração de estratégias políticas e jurídicas que contribuam a modificar esse estado de coisas. E, sobretudo, permitem expor ao debate público o modo como o superencarceramento brasileiro se constrói e se
revela, também, na caneta do juiz.
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O trabalho faz uma revisão de pesquisas sobre a aplicação da legislação de drogas no Brasil
desde a vigência da Lei de Drogas de 2006, constatando que há um padrão nítido e constante
de direcionamento da repressão policial e judicial ao pequeno varejo do tráfico, com reflexos
decisivos nas taxas de encarceramento atuais. Em seguida, analisa a falta de compreensão do
funcionamento real do mercado ilícito de drogas pelo sistema de justiça criminal, o que leva a
decisões judiciais pouco eficientes para os fins que declaram, e contraproducentes em termos de
controle da economia ilícita.
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Introdução

O mercado de drogas ilícitas no Brasil é multifacetado e lucrativo. O país, de dimensões continentais, divide
fronteiras com os maiores produtores de drogas de origem vegetal no planeta, e é, em si, um grande mercado consumidor (INCB 2016). O controle das rotas de transporte e dos pontos de comércio varejista é objeto
de disputas por grupos criminosos. A violência associada a essas disputas e à repressão estatal faz parte do
cotidiano de centenas de milhares de pessoas que vivem em comunidades reguladas, de alguma forma, pelas
vicissitudes dessa atividade econômica. Diferentes aspectos desse mercado ilegal – suas rotas, seus preços,
suas dinâmicas de funcionamento, os grupos criminais neles inscritos – estão descritos por artigos desta
edição especial do JIED.
Contudo, os mecanismos oficiais de regulação e repressão do mercado ilegal de drogas são extremamente
limitados. O sistema de justiça criminal, em particular, está basicamente focado nos elos mais fracos e facilmente substituíveis desse mercado: os pequenos operadores varejistas de drogas. As cadeias brasileiras estão
cada vez mais cheias de criminosos de baixa periculosidade, sem causar qualquer obstáculo ao funcionamento do tráfico e retroalimentando as organizações criminosas que se organizam – e organizam a criminalidade – de dentro dos muros das prisões (Feltran 2018).
Embora os/as operadores do sistema de justiça – juízes/as, promotores/as e auxiliares – permaneçam
alheios à complexidade da questão, há um crescente e consistente corpo de pesquisa sobre política de
drogas e encarceramento no Brasil, apontando basicamente para a mesma direção. O desafio, portanto, é
romper as barreiras de acesso a legisladores e aplicadores da lei para que as consequências negativas do sistema atual de enfrentamento às drogas sejam finalmente reconhecidas no debate público.

Impacto da Lei de Drogas de 2006

A legislação de drogas brasileira, tradicionalmente, é essencialmente punitiva. A lei atualmente vigente, de
2006, foi em geral recebida como um grande avanço pelo campo progressista ao despenalizar o porte de
drogas para uso pessoal, com o objetivo de separar consumidores de traficantes. No entanto, a mesma lei
aumentou para 5 anos a pena mínima de reclusão aplicável ao tráfico de drogas – que pode ser reduzida a
até 1 ano e 8 meses em hipóteses específicas, sempre cumpridos em regime inicial fechado.
A expectativa a respeito da nova lei levou pesquisadores a campo para tentar compreender os efeitos
concretos de sua aplicação. Em 2009, pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça e realizada pela
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Universidade de Brasília e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro analisou decisões judiciais nas cidades
de Brasília e do Rio de Janeiro sobre tráfico de drogas, proferidas no período de 18 meses a partir da entrada
em vigor da nova legislação (Boiteux et al. 2009). Em síntese, identificou-se que o traficante médio capturado pelo sistema de justiça brasileiro era homem, jovem, preso em flagrante, sozinho, com apenas um tipo
de droga e em baixa quantidade, fortes indicações de que se tratavam basicamente de pequenos varejistas.
O Poder Judiciário negou, em 80% dos casos, os pedidos para que essas pessoas respondessem ao processo
judicial em liberdade. Identificou-se, ainda, a baixa aplicação da causa legal de redução de pena, de forma
que a condenação média nos processos analisados foi de 4 anos e 6 meses (Boiteux 2009: 99).
Em 2011, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo realizou pesquisa sobre as
prisões em flagrante por tráfico de drogas na cidade de São Paulo entre novembro de 2010 e janeiro de
2011 (Jesus et al 2011). Embora a coleta de dados tenha se dado quase 4 anos depois e em outro Estado da
Federação, os resultados foram muito similares aos da pesquisa de 2009: a enorme maioria das pessoas presas durante o período analisado havia sido presa em flagrante, durante patrulhamento de rotina da Polícia
Militar, indicando que a prisão não fora precedida de qualquer investigação. Assim como no Rio de Janeiro
e em Brasília, a maioria das pessoas foram presas sozinhas, desarmadas, com pouca quantidade de droga, e
responderam presas ao processo. Outro aspecto identificado, que se repetiria nas investigações posteriores,
é a enorme frequência em que as únicas testemunhas do crime eram os próprios policiais que efetuaram a
prisão dos acusados. Também se repetiria nos demais levantamentos o perfil das pessoas presas: maioria de
não-brancos, com nível de escolaridade até o primeiro grau completo, sem antecedentes criminais. Em contraste com a pesquisa anterior está a média das condenações: a pena mais frequente foi de 1 ano e 8 meses,
em regime fechado.
A mesma tendência foi identificada em pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz, publicada em 2012,
que tratou de prisões em flagrante na cidade de São Paulo, entre abril e junho de 2011 (Carlos 2012). No
período analisado, 22,7% das pessoas presas respondiam por tráfico de drogas, marcando o acentuado
aumento desta proporção em relação aos dados anteriores à nova lei. Destas, a maioria foi presa sozinha,
respondeu presa ao processo, e compartilha o perfil sociodemográfico indicado na pesquisa anterior: maioria de homens jovens, de baixa escolaridade, sem antecedentes criminais, que compõem a franja dos trabalhadores do varejo do mercado ilegal.
A análise da base de dados coletada para a pesquisa do Instituto Sou da Paz foi aprofundada pela segunda
autora deste artigo (Carlos 2015). Com o refinamento dos dados foi possível confirmar diversas tendências
identificadas pelas pesquisas anteriores: a maioria das pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas
durante o período analisado portavam apenas um tipo de droga, em baixíssimas quantidades – nas apreensões de crack, por exemplo, a mediana entre homens e mulheres foi de pouco mais de 10 g (Carlos 2015: 5).
A pesquisa simulou os efeitos da adoção de critérios objetivos para a distinção entre porte de drogas para
uso pessoal e tráfico de drogas, segundo a legislação de diferentes países, e concluiu que a aplicação de um
critério moderado – como o de Portugal – preveniria a prisão de 29% das pessoas flagradas com maconha
durante o período analisado (Carlos 2015: 8).
No mesmo ano de 2015, Lemgruber e Fernandes (2015), analisaram 1.437 casos de prisão em flagrante
por crimes relacionados a drogas no Rio de Janeiro, com foco na concessão de medidas alternativas à prisão
cautelar. Ficou demonstrada, no entanto, a relutância do Judiciário em conceder liberdade provisória para
pessoas acusadas de crimes relacionados a drogas: 70,2% dos réus foram mantidos presos ao longo de todo
o processo.1 As autoras ressaltam o divórcio entre “o imaginário e o real” ao descrever como o Judiciário constrói a imagem do “traficante” que justifica a necessidade da prisão cautelar em suas decisões.
Em 2018, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro realizou levantamento sobre as sentenças judiciais sobre
tráfico de drogas, proferidas na região metropolitana do Rio de Janeiro entre agosto de 2014 e janeiro de
2016 (Haber 2018). Com período de coleta quase dez anos posterior ao da primeira pesquisa aqui relatada,
os resultados foram praticamente os mesmos: as pessoas condenadas por tráfico de drogas são, na enorme
maioria, réus primários, presos em flagrante com pouca quantidade de drogas, sinalizando que o foco das
agências de segurança pública é o varejo do tráfico (Haber 2018: 30). A grande novidade da pesquisa foi
a identificação de que em 40% dos casos a pena é agravada ao se presumir que, em razão do local de sua
prisão, o réu integra organização criminosa.

1

Além das informações sobre prisão cautelar, o relatório confirmou os dados de outras pesquisas a respeito do perfil sócio-demográfico dos réus e das condições usuais das ocorrências policiais, mostrando que prevalece a prisão em flagrante, de réus primários,
presos sozinhos e desarmados.
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A repetição do perfil das pessoas presas, das circunstâncias das prisões e os fatos considerados criminosos
indica, sem grandes dúvidas, a firme tendência do sistema de justiça criminal – considerando-se desde a
Polícia Militar, responsável pela repressão, até os Tribunais Superiores – de focar sua atenção e recursos na
ponta do varejo do tráfico. A tendência fica ainda mais evidente em duas grandes pesquisas sobre apreensões de droga por ocorrências policiais, realizadas de forma independente no Rio de Janeiro (ISP 2016) e em
São Paulo (SOU DA PAZ 2018).
A primeira, realizada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mapeou os registros de ocorrência
das apreensões de drogas no Estado do Rio de Janeiro, de janeiro de 2010 a agosto de 2016. Embora os dados
não sejam surpreendentes diante do resultado das pesquisas anteriores, causa impacto a informação de que 1%
das ocorrências policiais foi responsável por 85,4% da quantidade total de maconha e 46% da quantidade total
de cocaína apreendida no período[17]. Em termos mais concretos, a pesquisa mostrou que apenas 1% das ocorrências policiais apreendeu mais de 10 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína ou 1,3 quilos de crack. Mostrou,
ainda, que a mediana das apreensões no período foi de 14 g de maconha e 23 g de cocaína (ISP 2016: 15).
A segunda, realizada mais uma vez pelo Instituto Sou da Paz, diz respeito aos registros de apreensão de
drogas no Estado de São Paulo entre 2005 e 2017 e é apresentada em detalhes em artigo de Silva e Langeani
nesta edição especial do Journal of Illicit Economies and Development. Deve-se ressaltar, no entanto, a
profunda semelhança entre os resultados obtidos em São Paulo e aqueles apresentados no Rio de Janeiro:
apenas 1% das ocorrências policiais foi responsável por 76% da maconha, 56% da cocaína e 66% do crack
apreendidos no Estado. A mediana de apreensões foi de 39,8 g de maconha, 21,6 g de cocaína e 9,4 g de
crack (SOU DA PAZ 2018: 36–37). O relatório ressalta a extrema desproporcionalidade entre esforço e efetividade da atuação policial:
“de um lado, dezenas de milhares de ocorrências com volume quase desprezível de drogas apreendidas,
de outro, algumas poucas apreensões de volume relevante (…). Estamos falando de milhares de pessoas
abordadas com volumes muito baixos de drogas em um crime cuja pena mínima é, em regra, de reclusão
de cinco anos, e cujos acusados costumam aguardar o julgamento presos” (SOU DA PAZ 2018: 44).
Como se pode ver, há um corpo consistente de pesquisas realizadas desde a entrada em vigor da atual Lei
de Drogas, cujos resultados convergem, independentemente do período de coleta de dados ou da região
analisada.2 É razoável afirmar que tal convergência aponta para uma descrição confiável da realidade da
priorização do sistema de justiça criminal e segurança pública no que diz respeito aos crimes relacionados
ao mercado ilegal de drogas: os trabalhadores braçais do varejo dos mercados ilegais de drogas, retratados
em diversos artigos deste volume.
Essa priorização reforça a tendência de criminalização da pobreza no país e contribui sobremaneira para a
realidade sombria do sistema penitenciário brasileiro. Segundo os dados mais recentes, havia 726.712 pessoas presas no Brasil em junho de 2016, um aumento de 81% em relação a 2006. A taxa de encarceramento
subiu de 214,8 para 352,6 presos por 100.000 habitantes no mesmo período. A população não-branca, que
compõe 53% da população brasileira total, responde por 64% das pessoas presas. O aumento do encarceramento por crimes relacionados a drogas contribuiu decisivamente para o agravamento do quadro: enquanto
o tráfico de drogas respondia por 10,5% das prisões em 2006, esse número saltou para 26% da população
carcerária em 2016 (DEPEN 2017).3

Sistema de justiça e mercados ilegais

Embora a solidez das pesquisas realizadas e a dureza da realidade penitenciária do país deixem poucas
margens para dúvidas, os efeitos negativos dessa postura não são reconhecidos, ao menos não oficialmente,
pelos operadores do sistema de justiça: é frequente, em decisões judiciais sobre tráfico de drogas, que o
julgador se refira à necessidade de se punir gravemente determinado réu em razão da grande quantidade
de drogas apreendidas, mesmo quando essa quantidade não ultrapassa um punhado de maconha, ou que

2

3

Embora haja poucos dados sobre a aplicação da Lei de Drogas em outras regiões do país, informações sobre os estados de São
Paulo e Rio de Janeiro e o Distrito Federal são numericamente relevantes: somadas, tais regiões respondem por cerca de 31% da
população total e 42% da população carcerária brasileira (IBGE 2010, DEPEN 2017). Ressalte-se que a revisão bibliográfica aqui
apresentada não exaure toda a produção acadêmica sobre o tema.
O agravamento do tratamento jurídico do tráfico de drogas atingiu de maneira desproporcional as mulheres. A população carcerária
feminina aumentou 146% desde 2006; crimes relacionados a drogas corresponderam a 62% das prisões de mulheres no país em 2016.
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indique que a prisão de pequenos varejistas desarmados é necessária para conter a violência associada ao
mercado ilícito.
O sistema de justiça interpreta a realidade do mercado de drogas sob a lente da amostra de casos que lhes
é trazida pelo aparato policial, e, também, à luz dos preconceitos e concepções próprias da origem social
de seus membros, aos incentivos punitivos das carreiras jurídicas e das fontes de informação a que estão
expostos. A falta de compreensão sobre a dinâmica dos mercados ilegais de drogas faz com que decisões
judiciais tomem essas amostras como se fossem a totalidade do fenômeno, como uma miragem do que deve
ser combatido para reprimir o tráfico. Alguns exemplos, que estão longe de serem exceção, deixam claro
que falta aos operadores do sistema de justiça conhecimento mínimo sobre o funcionamento dos mercados
ilegais que pretendem regular por meio da pena criminal.
O relatório final da supracitada pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro identificou um aspecto
bastante particular do sistema judicial brasileiro, bem conhecido de seus operadores, mas que talvez passe
despercebido pelo observador externo: o amplo recurso aos “modelos de sentença” – decisões padronizadas para condenação ou absolvição, “previamente estruturadas e prontas para se encaixar à realidade
fática” (Haber 2018: 59). Os modelos de sentença são a manifestação extrema da burocratização da atividade jurisdicional diante da enorme quantidade de casos semelhantes, mas mesmo sentenças supostamente
elaboradas do zero repetem uma série de lugares-comuns a respeito do crime de tráfico de drogas como fundamento de suas decisões. Essa construção de argumentos, em grande medida, não guarda qualquer relação
com as dinâmicas reais do mercado ilegal – são ficções jurídicas, que cumprem a dupla função de alimentar
os procedimentos e consequências judiciais comuns e apaziguar as consciências individuais de cada um dos
atores do sistema de justiça. Afinal, para que as engrenagens funcionem é preciso que todos realmente se
convençam de que aquele réu descalço e maltrapilho, preso em flagrante, desarmado, com 40 g de maconha,
é um grande traficante cuja liberdade põe em risco a sociedade ordeira e o cidadão de bem.
Um dos exemplos mais dramáticos dessa criação de ficções jurídicas é a forma com que o Judiciário lida
com o fato de que a enorme maioria das ocorrências de tráfico possui como testemunhas os próprios policiais que efetuaram a prisão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a editar uma súmula4 afirmando
que “o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridade policiais e seus agentes não desautoriza
a condenação”, embora a complexidade das dinâmicas entre forças de segurança e os mercados ilegais, bem
como a estrutura de incentivos das polícias, certamente justificasse maior cautela por parte dos julgadores.
Outro aspecto recorrente em decisões judiciais é a completa dissociação entre a percepção do julgador e a
realidade do mercado ilegal no que diz respeito ao que seja quantidade compatível com uso, especialmente
uso problemático, ou volume relevante de drogas em uma determinada apreensão. Assim, são comuns
referências a apreensões ínfimas, tratadas como grandes provas da gravidade da situação, como se pode ver
nos exemplos a seguir:5
“A forma de acondicionamento, a quantidade e a variedade de droga, são elementos suficientes para
indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas se destinavam ao tráfico. O relato
uníssono dos policiais acerca da conduta realizada pelo réu é elemento que corrobora no mesmo sentido. Ademais a quantidade e a unidade da espécie de droga encontrada com a denunciada, quais
sejam, 05 (cinco) trouxinhas de cocaína, com peso líquido de 4,4 g (quatro gramas e quatro decigramas) e 02 (duas) trouxinhas de cocaína, com peso líquido de 1,6 g (um grama e seis decigramas), são
elementos que trazem convicção acerca da autoria e da materialidade do evento”.6
“Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram
a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários” [Caso
trata da apreensão de 13 g de maconha e 14 g de crack].7

4

5

6
7

Súmulas, no jargão jurídico nacional, são resumos de entendimentos reiterados pelos tribunais sobre determinado tema, com o
objetivo de facilitar a observância dos precedentes judiciais pelas instâncias inferiores.
Todos os exemplos foram extraídos de sentenças judiciais proferidas em primeira instância no Fórum Criminal Central de São
Paulo no ano de 2016.
Processo nº 0002194-52.2016.8.26.0635.
Processo 0097952-04.2015.8.26.0050.
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“a quantidade de droga encontrada em poder da ré é expressiva, 59,6 g. Considerando que um cigarro
de maconha, segundo dados constantes na Wikipédia, possui de 0,25 a 1 g de peso, constata-se facilmente que tamanha quantidade de droga não poderia se destinar ao consumo exclusivo da ré”.8
“A própria ré confessou a posse, entretanto, dizendo-se usuária. Ocorre que tinha dinheiro consigo e
a droga encontrava-se em embalagens individualizadas, sendo em número incompatível para simples
uso (…). Cuida-se de crime grave, que desestabiliza a sociedade” [Caso trata da apreensão de 14 pedras,
ou 4,8 g de crack].9
Também são recorrentes as referências ao fato de que uma determinada apreensão demonstraria a ocorrência de tráfico, pois o réu “faz do crime o seu meio de vida”. Lida isoladamente a afirmação pode parecer
somente tautológica, mas traz embutida uma visão de mundo impregnada de preconceitos de classe e
desconhecimento da dinâmica de vida em comunidades e economias dependentes dos recursos dos mercados ilegais. Tal desconhecimento é explicitado em diversas outras passagens de decisões judiciais, repetidas
de uma ou outra forma em centenas de milhares de processos semelhantes:
“Pontos de tráfico de droga são contabilizados pelas facções do crime e disputados por meio de
execuções sumárias”.10
“O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um dos mais graves, uma vez que alimenta a prática de
outros ilícitos e está se tornando um delito contra a humanidade (…) inclusive, para uma pessoa com
filho, o mínimo que se esperava é que ela não estivesse envolvida com o tráfico de drogas para não
causar a miséria de outras mães como ela e que os filhos tornaram-se viciados”.11
Naturalmente, o fenômeno não se restringe aos juízes de primeira instância. Ficções jurídicas e lugarescomuns construídos a respeito das dinâmicas do mercado ilegal de drogas são fartamente utilizadas pelos
Tribunais superiores, como demonstra o artigo de Machado et al neste JIED.
O completo desconhecimento da realidade por parte do sistema de justiça criminal se mostra por completo
quando as sentenças judiciais atribuem a si – e à pena de prisão – papéis que não correspondem à prática
do mercado ilegal de drogas ou do sistema penitenciário. Por exemplo, é bastante frequente que, em casos
de tráfico, juízes apliquem o regime inicial fechado mesmo em casos em que a lei permitiria a aplicação de
regime mais brando, ao argumento de que a prisão é necessária para interromper o comércio ilícito – ainda
que seja evidente que aquele operador da ponta do varejo já terá sido substituído por outro antes mesmo
da chegada do preso à delegacia. A insistência no encarceramento como forma de solucionar o problema do
tráfico também não resistiria ao mínimo conhecimento a respeito das formas de organização, recrutamento
e formação de redes pelas organizações criminosas mais importantes do país, fundadas e administradas de
dentro das cadeias, como se verifica com mais detalhes no artigo de Gabriel Feltran neste volume.
Temos, portanto, dois mundos paralelos coexistindo no país: o mercado ilegal de drogas, altamente lucrativo, complexo e dinâmico, com disputas violentas por rotas e territórios, e a imagem construída pelo sistema de justiça, que opera sem grandes contestações em todas as instâncias e regiões do país. O único ponto
de intersecção entre esses dois mundos é o pequeno varejista: peça descartável e massa de recrutamento
pelo mercado ilegal, e bode expiatório na construção do imaginário de juízes, promotores, advogados e, por
que não, de toda a sociedade ordeira do país.

Conclusão

A falta de conhecimento pelo sistema de justiça criminal a respeito das dinâmicas do mercado ilegal de
drogas e a interpretação da realidade a partir de uma construção própria sobre como tal mercado funcionaria, e seria afetado pela repressão oficial, é extremamente danosa para a sociedade brasileira.
Como vimos, há um corpo substancial de pesquisa demonstrando que a repressão se concentra nos
escalões inferiores do mercado. Além do desperdício de tempo e recursos dos órgãos de justiça e segurança
pública, tal postura fortalece os principais vetores dos mercados ilegais, não ataca a violência associada e
perpetua os efeitos danosos relacionados à economia ilícita.
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Processo 0001326-74.2016.8.26.0635.
Processo 0101165-18.2015.8.26.0050. Ressalte-se, nesse caso, que a média de uso em cenas de uso de crack nas capitais brasileiras
é de 14,6 pedras por dia (FIOCRUZ 2014: 61).
Processo 0074504-02.2015.8.26.0050.
Processo 0007813-94.2015.8.26.0635.
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A força do discurso oficial é enorme: medidas repressivas são ciclicamente reforçadas na política nacional.
Esperamos que a disseminação do conhecimento a respeito dos efeitos reais da política judiciária atual, e
principalmente sobre a complexidade dos mercados ilegais de drogas no país, seja capaz de romper a barreira do senso comum e inserir componentes de racionalidade nas decisões judiciais cotidianas.

Conflito de Interesses

LGMP é servidor público federal. As opiniões aqui expostas são de sua exclusiva responsabilidade. JOC não
possui conflitos a reportar.
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O presente artigo tem como objetivo compartilhar a experiência de construção do Movimentos,
um coletivo de jovens ativistas de favelas1 e periferias do Brasil que tem como propósito discutir
alternativas à atual política de drogas a partir da perspectiva da juventude periférica. A capacidade de incidência popular na formulação, execução e supervisão das políticas públicas de segurança e de drogas é incipiente e, nesse quadro, menores ainda são as oportunidades disponíveis
para a participação a juventude que vive nas favelas e periferias brasileiras. O Movimentos nasce
com o propósito de colocar no centro do debate sobre segurança pública e política de drogas os
atores que são mais impactados pela chamada “guerra às drogas”: os jovens periféricos. Apostando em um modelo híbrido de organização, que combina a governança coletiva e horizontal
ao apoio institucional de um centro de pesquisa vinculado a uma universidade, o Movimentos
busca não apenas ampliar a capacidade de incidência política da juventude periférica nas áreas
de segurança pública e política de drogas, mas também elaborar e experimentar metodologias
que possibilitem sua participação ativa e engajada.
Palavras-chave: favelas; juventude; segurança pública; América Latina

Introdução

No Brasil, a política da guerra às drogas afeta desproporcionalmente as regiões periféricas dos centros urbanos. Não é novidade que, ao longo de sua história, as favelas2 foram vistas por parte da sociedade brasileira
como territórios da precariedade, da miséria e da carência, caóticos, violentos, que precisam ser controlados e
reprimidos (Valladares 2005). Nas últimas décadas, a figura do “traficante”, diretamente associada à imagem já
estigmatizada das periferias, passou a representar o inimigo número um do país no imaginário popular, acentuando ainda mais o caráter repressivo das políticas públicas que chegam aos territórios favelados (Leite 2012).
É pela mira do fuzil que o Estado brasileiro olha para as favelas e periferias. E, no que se refere à política
de drogas, a estratégia prioritária adotada pelos governos é a do confronto e a da guerra (Rodrigues 2012).
As táticas para combater o mercado ilegal de drogas são bem conhecidas por todos: incursões policiais frequentes nas favelas, fazendo uso irrestrito de armamento pesado, com o objetivo declarado de desmantelar
organizações criminosas e apreender substâncias ilícitas. Colocados na linha de frente, os moradores desses
territórios ficam expostos à violência cotidiana derivada de operações “antidrogas” e de disputas territoriais
pelo controle do mercado ilegal. Nesse contexto, seus direitos mais básicos são sistematicamente violados,
e centenas de vidas, a maioria delas de jovens negros, são perdidas.
O coletivo Movimentos nasceu com o propósito de debater alternativas à atual política da guerra às drogas
a partir da perspectiva de quem é mais afetado por ela: a juventude favelada e periférica. Construído a
partir de um modelo institucional híbrido, o coletivo foi concebido por jovens ativistas, comunicadores e
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Assinam este artigo, pelo coletivo: Ana Clara Telles, Luna Arouca, Raull Santiago e Thaynara Santos.
O uso do termo em português tem como objetivo localizar esse fenômeno dentro do contexto brasileiro ao mesmo tempo em
que reconhece a capacidade de identificação e significação dessa palavra em âmbito global a partir e para além dessa experiência
específica. Em inglês, o termo que mais se aproxima do seu significado é “slum”.
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artistas de diferentes favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro, com apoio do Centro de Estudos
de Segurança e Cidadania (CESeC), da Universidade Candido Mendes. A iniciativa busca contribuir para a
renovação das narrativas do campo e a disseminação desse debate entre grupos sociais que, apesar de diretamente impactados pela guerra às drogas, raramente se fazem ouvidos no debate público.
O objetivo desse artigo é delinear a conjuntura que está por trás da criação do Movimentos e compartilhar a experiência do coletivo na construção de novos olhares sobre segurança pública e política de drogas
a partir da perspectiva das favelas e periferias. Abordamos os princípios que guiam a busca do coletivo por
políticas mais justas e eficazes no combate ao racismo e às desigualdades que alimentam a guerra às drogas.
Por fim, compartilhamos algumas metodologias e ferramentas criadas pelo grupo na esperança de que elas
possam servir de subsídio para pensar outras formas de participação política nos temas de segurança pública
e política de drogas, seja a partir de iniciativas governamentais ou da sociedade civil.

Guerra às drogas, guerra às favelas

Nos últimos anos, o debate sobre política de drogas no Brasil passou por importantes mudanças, ainda que
modestas. Em janeiro de 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou o canabidiol,
princípio ativo da maconha, da lista de substâncias proibidas, medida crucial para a autorização da importação de medicamentos derivados da cannabis. Em agosto do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal (STF)
começou a discutir a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Especialmente no que
se refere à maconha medicinal, importantes avanços foram conquistados desde então, a começar pela concessão de habeas corpus para que 13 famílias possam plantar e produzir o óleo de cannabis para finalidades
terapêuticas e pela permissão de registro junto à Anvisa do primeiro medicamento à base de derivados da
cannabis. Mais recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou um plano de pesquisa para a
produção de cannabis para uso medicinal.
No entanto, no que diz respeito à guerra às drogas e a seus impactos na população pobre e periférica,
testemunhamos o retrocesso. Os últimos dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública
mostram que o Brasil atingiu a marca das 60 mil mortes em 2016 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública
2017). O país possui o maior número absoluto de homicídios no mundo, concentrando a taxa mais alta de
mortes violentas na faixa dos 21 anos (Cerqueira et al. 2017). Entre 2005 e 2015, a taxa de homicídios entre
jovens de 15 a 29 anos aumentou 17%. Nesse período, 318 mil jovens foram assassinados no país(Cerqueira
et al. 2017). Embora não seja possível estimar quantas dessas mortes estão relacionadas às drogas, sabemos
que boa parte delas é provocada pela violência causada pelo combate militarizado ao “narcotráfico”.
Só que a guerra às drogas não atinge a juventude de forma homogênea: hoje, no país, os jovens negros têm
mais chance de serem assassinados do que os jovens não-negros. De cada 100 pessoas que sofrem homicídio
no país, 71 delas são negras (Cerqueira et al. 2017). E os dados mostram que, em vez de melhorar, essa situação tem se agravado: na última década, a taxa de homicídios da população negra aumentou 18%, enquanto
a mesma taxa entre as pessoas de outras raças e etnias diminuiu 12% (Cerqueira et al. 2017). Os custos da
guerra às drogas recaem desproporcionalmente sobre os jovens negros, a maioria do sexo masculino.
Quando consideramos as taxas de encarceramento, o quadro de violência e desigualdade permanece igualmente grave. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, sendo o crime de tráfico de drogas
a causa mais recorrente das prisões. Desde a nova Lei de Drogas (Lei 11.343), de 2006, o número de presos
por tráfico aumentou 339%.3 Assim como no caso dos homicídios, as pessoas negras são impactadas em
proporção maior do que o restante da população: ainda que os negros representem pouco mais de 53% da
sociedade brasileira, 64% das pessoas presas no país são negras (Departamento Penitenciário Nacional 2017).
E onde a guerra às drogas é travada? Embora as drogas circulem por toda a cidade, somente as favelas e
periferias sentem os impactos violentos do combate ao mercado ilícito dessas substâncias. Dados recentes
divulgados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que a maior parte das prisões em
flagrante pelo crime de tráfico de drogas acontece nas periferias da região metropolitana (Haber 2018). No
Complexo da Maré, conjunto de favelas localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, 41 operações policiais
foram realizadas em 2017; em média, uma operação a cada nove dias (Redes da Maré 2017). Nesse mesmo
ano, os confrontos armados vitimaram fatalmente 42 pessoas na Maré e deixaram mais 57 feridos; ao todo,
foram 45 dias sem atividades nos postos de saúde da região e 35 dias em que as aulas foram suspensas. E o
que aconteceu no Complexo da Maré em 2017 não é a exceção, mas a regra: dados similares foram coletados
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Ver matéria do site G1, ‘Com Lei de Drogas, presos por tráfico passam de 31 mil para 138 mil no país’, publicada em 24 de junho
de 2015. Disponível em: https://glo.bo/1J4Iz7s [10/10/2018].

Movimentos/CESeC: #VidasNasFavelasImportam

3

pelo Coletivo Papo Reto para a região do Complexo do Alemão, também na Zona Norte.4 Não à toa, nos
últimos anos, popularizou-se nas redes sociais a hashtag #VidasNasFavelasImportam, com o objetivo de
dar visibilidade às violações cometidas no contexto da militarização cotidiana das periferias em nome do
“combate às drogas”.
Tudo isso mostra que os impactos da guerra às drogas recaem sobre a sociedade de maneira seletiva e
desigual. Embora as drogas sejam ilegais para todos, escolhemos prender e matar os jovens negros e moradores das favelas e periferias das nossas cidades. A raiz desse problema está na própria forma como construímos nossas políticas de drogas: apostando na repressão ao varejo do tráfico e na violência contra a
população pobre, negra e periférica como forma de lidar com o uso dessas substâncias. E, ainda que essas
políticas tenham impacto direto sobre o dia a dia das favelas e periferias, elas são elaboradas, planejadas,
executadas e supervisionadas sem a participação dos cidadãos que mais são atingidos por elas.
Faz-se necessário aprofundar o debate sobre as consequências da guerra às drogas nos territórios periféricos e favelados, mas, ainda mais importante, é preciso abrir espaço para que aqueles e aquelas que mais
sofrem os impactos da guerra às drogas tomem a frente no debate, tornando-se protagonistas dos processos
de mudança nas políticas de drogas. Por essa razão, o objetivo do Movimentos passa por garantir o protagonismo dos moradores de favelas no debate sobre segurança pública e política de drogas. Para alcançar esse
propósito, o grupo desenhou duas estratégias de atuação: (1) a disseminação do debate sobre política de
drogas dentro das favelas e periferias; e (2) a ocupação dos espaços que discutem e formulam essas políticas. Ambas as frentes têm como objetivo trazer para o centro do debate sobre segurança pública e política
de drogas os sujeitos que são mais impactados por essas políticas, criando espaços para que eles pensem,
debatam e construam alternativas às atuais abordagens.

Do #VidaNasFavelasImportam ao #NósPorNós

O Movimentos nasce, de fato, em maio de 2016, ocasião em que o CESeC reuniu dez jovens de favelas do Rio
de Janeiro, de São Paulo e de Salvador para participar de uma oficina de formação três dias sobre política
de drogas no Rio de Janeiro. Desde então, o grupo se reúne periodicamente para construir ferramentas e
pensar atividades sobre política de drogas para e a partir da perspectiva das favelas e periferias. Nos dois
primeiros anos de existência, o coletivo participou de debates, seminários e programas de TV e rádio; deu
aulas e oficinas sobre o tema em escolas públicas e particulares, pré-vestibulares comunitários e projetos
sociais; promoveu eventos educativos e culturais junto a coletivos e grupos organizados de favelas; conduziu
uma pesquisa qualitativa com 30 jovens lideranças de diferentes favelas da cidade do Rio de Janeiro para
conhecer o que eles pensam sobre o tema; e realizou um encontro de jovens de favelas e periferias de todo
o Brasil para pensar a construção de uma agenda nacional sobre política de drogas. Além disso, o grupo
criou coletivamente a cartilha ‘Movimentos: drogas, juventude e favela’, que reúne os principais dados e
informações sobre política de drogas em linguagem acessível, com o objetivo de auxiliar a introdução desse
debate dentro e fora das favelas.
Os dois primeiros anos de experiência do Movimentos deixam claro que, quando os protagonistas do
debate mudam, as prioridades também se transformam. Uma das primeiras lições aprendidas pelo grupo foi
a de que falar sobre política de drogas com e a partir da perspectiva das favelas e periferias significa abordar temas mais amplos e complexos, que incluem a dificuldade de acesso a serviços públicos de qualidade
para quem faz uso problemático de drogas; a ausência de políticas públicas para a juventude dos territórios
periféricos; os desafios de comunicar sobre a necessidade de mudanças política de drogas em um contexto
de concentração da mídia nas mãos de poucos e influentes veículos; a necessidade de repensar o papel das
polícias na sociedade brasileira e sua atuação em favelas e periferias; entre muitas outras questões.
Além disso, também entendemos que não é possível debater política de drogas sem discutir racismo,
criminalização da pobreza e desigualdade como questões centrais e estruturantes, visto que são fenômenos
que andam lado a lado com a guerra às drogas no Brasil, reforçando-a ao mesmo tempo em que se alimentam dela. Ainda que os movimentos sociais tenham sempre sido parte importante do campo antiproibicionista brasileiro, nos últimos anos, é possível atestar o florescimento de inúmeras iniciativas voltadas para o
debate racial e de gênero dentro do campo da política de drogas. O processo de criação e consolidação do
Movimentos se insere em um contexto de ampliação da participação de coletivos e organizações de base
no debate sobre política de drogas a partir de uma perspectiva intersecional, que entende a discussão sobre
múltiplas desigualdades como crucial para se pensar novas políticas de drogas.

4

Ver o site institucional do coletivo, https://100ko.wordpress.com.

4

Movimentos/CESeC: #VidasNasFavelasImportam

Por fim, o Movimentos acredita que, para que mudanças nas políticas de drogas tragam impactos positivos
para a vida dos moradores de favelas e periferias, é necessário ir além da discussão sobre descriminalização
e regulação. É preciso pensar modelos alternativos que assegurem inclusão e participação de populações
historicamente marginalizadas e diretamente impactadas pela guerra às drogas; que fortaleçam serviços e
políticas públicas efetivas nos territórios periféricos; que deem oportunidades e perspectivas para a juventude das favelas e periferias; e que reparem danos materiais, físicos e psicológicos de décadas de políticas
fracassadas. Para que reformas nas políticas de drogas de fato tragam efeitos positivos para as favelas e periferias, é preciso fazer um esforço consciente e determinado a construir modelos que lidem diretamente com
as desigualdades (experiências internacionais têm justamente apontado nessa direção, como no caso do
estado da Califórnia, nos Estados Unidos). E nós, do Movimentos, acreditamos que, para que isso aconteça, é
preciso colocar as favelas e periferias no centro do debate, como protagonistas.

Novos protagonistas, novas metodologias

O processo de construção do Movimentos também demonstrou que o deslocamento dos eixos do debate
sobre política de drogas para abarcar as perspectivas da juventude periférica só se torna possível quando
novas metodologias de participação são construídas. Questões urgentes como o racismo e o machismo
estruturais, a violência policial, a ausência de direitos básicos e as desigualdades de renda e de oportunidades
atravessam constantemente a forma como jovens das favelas e periferias circulam e acessam as cidades em
que moram. Por ser uma iniciativa da sociedade civil, apoiada por financiamento privado e livre das amarras burocráticas das instâncias governamentais, o Movimentos pôde experimentar diferentes metodologias
para mitigar esses efeitos e fortalecer a participação ativa e colaborativa de todos os seus membros.
A primeira inovação do projeto foi, justamente, seu caráter híbrido, combinando construção política coletiva com apoio institucional. Gestado em formato de coletivo por jovens ativistas de favelas, dentro de um centro de pesquisa vinculado a uma universidade, o Movimentos aliou dois formatos de governança que pareciam
irreconciliáveis. Como garantir processos de construção conjunta e de tomada de decisão que fossem coletivos,
colaborativos e horizontais, dentro de uma instituição da sociedade civil que mantinha uma estrutura organizacional tradicional? O desafio foi sendo superado na prática: ao mesmo tempo em que o CESeC proveu a
infraestrutura necessária para que o Movimentos desse seus primeiros passos – recursos financeiros, estrutura
física, contatos e orientação geral sobre o tema –, deu liberdade para que o coletivo criasse e gerisse seus próprios canais de governança, decidindo os rumos estratégicos do projeto e a alocação dos recursos disponíveis.
Por estar à frente desses processos, o coletivo pôde criar outras metodologias para assegurar e incentivar
a participação plena de seus membros. A mais importante delas foi a garantia de possibilidades mínimas
para que eles pudessem frequentar as atividades. A forma de tornar isso possível foi através da transferência
direta de recursos, para que os membros pudessem custear gastos com alimentação e transporte, além de
serem minimamente recompensados pelo tempo dedicado ao trabalho do coletivo. Essa medida foi essencial, ainda, para a construção de laços de confiança entre o coletivo e a instituição, e marcou uma importante
inovação na relação que tradicionalmente se estabelece entre organizações da sociedade civil e ativistas de
favelas e periferias no Brasil – entendidos como beneficiários dessas entidades, em vez de parceiros, eles
raramente são recompensados pelo tempo e pelos recursos gastos em sua militância diária.
Em terceiro lugar, o trabalho do Movimentos foi, desde o início, orientado pela ideia de valorizar diferentes potenciais do grupo, em vez de buscar enquadrá-los em velhos padrões de ativismo. Temos, hoje,
no coletivo atores, jornalistas, poetas, MCs, produtores audiovisuais, designers, professores, compositores,
redutores de danos, pedagogos, internacionalistas, todos dispostos a construir narrativas alternativas sobre
política de drogas a partir de suas próprias capacidades profissionais e humanas. A valorização da diversidade de potenciais dentro do coletivo nos permitiu pensar ferramentas de comunicação, mobilização e sensibilização sobre segurança pública e política de drogas que vão além dos moldes tradicionais construídos
pelas instâncias governamentais e até mesmo pelas organizações da sociedade civil. Usamos, sobretudo, a
arte e a cultura para fazer esse debate chegar onde ele raramente tem vez: dentro das favelas e periferias.
Acreditamos que trabalhar sensibilidades é essencial para navegar por um tema tão dolorido e difícil como
o dos impactos cotidianos da guerra às drogas na vida da juventude periférica.

Conclusão

O Movimentos acredita que as periferias são o centro, não a margem. É núcleo que fervilha soluções e mantém as cidades vivas e funcionando. Em meio a um cenário de desigualdades, racismo e violência, as favelas
e periferias seguem inovando e sobrevivendo com muita criatividade e inteligência. Todos os dias, novas ferramentas são criadas e novas soluções são pensadas para dar conta de um contexto de ausência de políticas
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públicas e de presença ostensiva do braço violento do Estado. Por isso, as favelas têm de estar no centro de
processos que discutem mudança. Se queremos novas políticas de drogas que rompam com relações sociais
históricas fundadas no racismo, na desigualdade e na violência, precisamos abrir espaço para que as favelas
e periferias tomem a dianteira nessa discussão.
A juventude periférica é ativa, engajada, conectada, informada e circula por diferentes espaços das cidades.
Investir em lideranças jovens de favelas e periferias é a melhor estratégia que temos à mão para construir
alternativas à atual política de drogas que, de fato, tragam impacto positivo a quem mais sofre com a guerra
às drogas. O objetivo desse artigo foi justamente mostrar que a juventude favelada e periférica está organizada e preparada para ocupar esse debate. Felizmente, o Movimentos é uma iniciativa entre muitas outras
criadas por jovens das favelas e periferias brasileiras que florescem dia após dia com sede por transformação.
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O artigo contrasta a riqueza da produção acadêmica sobre mercados ilegais, no Brasil, ao contexto
obscurantista da política brasileira contemporânea. O texto retoma os principais temas do dossiê
e enfrenta uma questão desafiadora: considerando-se o conhecimento produzido pelo conjunto dos
artigos e a conjuntura aberta pela vitória da ultradireita no Brasil, o que podemos esperar para
o futuro próximo? Certamente, continuidade, se não incremento, do encarceramento em massa
com viés de classe, cor e território, bem como fortalecimento do que há de mais retrógrado na
justiça criminal, com legitimação oficial da letalidade policial em periferias e favelas, consagradas
agora como política de Estado. De um lado a ponta moderna do capitalismo, a mais insidiosamente
avessa a direitos, excludente e indissociável do crime; de outro, a barbárie social.
Palavras-chave: Segurança pública; Brasil; Política; Direitos; Democracia
Os artigos que compõem este dossiê flagram aspectos relevantes da sociedade brasileira contemporânea,
em várias de suas dimensões constitutivas, que estão longe de se restringirem a questões relativas à ordem
pública e ao campo criminal, ao contrário do que uma leitura apressada poderia sugerir. Destaquem-se
alguns dos aspectos e dimensões tematizados:
(1) O encarceramento acelerado em larga escala, promovido pela combinação de alguns fatores,
entre os quais a lei de drogas e sua draconiana aplicação judicial, enviesada por preconceitos
de classe, cor e território.1 O estudo2 refere-se a São Paulo, mas tem validade mais ampla, como
demonstram, por exemplo, pesquisas recentes da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro. Além disso, a abrangência mais extensa decorre também do tratamento de dados oriundos
dos tribunais superiores, STJ e STF.
(2) As implicações irracionais da “guerra às drogas”, seja no âmbito da gestão das políticas de segurança, com o impressionante desperdício de recursos humanos e materiais, seja no plano
de seus efeitos práticos.3 Novamente, a despeito do foco do artigo ser o estado de São Paulo,
pesquisas realizadas no Rio de Janeiro comprovam sua pertinência mais geral.
(3) O verdadeiro genocídio de jovens negros e jovens pobres, em curso nas favelas e periferias, perpetrado sob o acicate das instituições repressivas do Estado, sob a patética justificativa de que se
combatem as drogas. Nos últimos anos, coletivos locais têm sido criados para difundir, nos territórios diretamente afetados, a compreensão crítica do que ocorre e o papel do proibicionismo

1

2

3

Analiso essa questão de uma perspectiva complementar, levando em conta a lei de drogas e o modelo policial, em seu funcionamento por assim dizer mecânico, em Paper apresentado no “Seminário Internacional: Emancipação, inclusão e exclusão. Desafios
do Passado e do Presente”, realizado de 28 a 30 de outubro, 2013, na Universidade de São Paulo, sob a coordenação das professoras Lilia Schwarcz e Maria Helena P. T. Machado, no âmbito do programa Conferência USP Humanidades 2013. O paper, naquela
primeira versão, foi publicado em livro organizado por Schwarcz e Machado (2018). Versão atualizada será publicada em meu livro
Desmilitarizar (Boitempo, no prelo).
Refiro-me, aqui, ao artigo, nesta coletânea, “Punir o tráfico de drogas: notas sobre a fundamentação judicial do superencarceramento brasileiro”, de Maíra Rocha Machado, Mariana Celano de Souza Amaral, Matheus de Barros e Ana Clara Klink de Melo.
Refiro-me ao artigo, nesta coletânea, “Análise das apreensões de drogas no Estado de São Paulo a partir de ocorrências policiais e
massa”, de Leonardo de Carvalho Silva e Bruno Langeani.
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nesse contexto. O testemunho reflexivo sobre essas iniciativas reverte a polarização espacial e
política, uma vez que periferia se torna centro e vítimas potenciais assumem o protagonismo.4
Embora o foco do texto seja fluminense, aqui também a pertinência é mais ampla.5
A transferência a grupos que assaltam bancos, em diferentes regiões do país, de características
organizacionais do PCC, indissociáveis de sua cultura corporativa, menos rígida, verticalizada e
hierárquica, mais flexível, plástica e horizontal, demonstrando que essa facção criminosa vem
se tornando influente não só pela expansão de seu poder econômico e de fogo, mas pela pregnância, funcionalidade e adaptabilidade de seus valores e padrões de relacionamento.6
As articulações entre a cadeia “produtiva” dos roubos e furtos de veículos, que envolvem revenda ou desmonte, seguros informais, as dinâmicas do tráfico de drogas e o mercado formal de
seguros, com seus lobbies, suas bancadas políticas e suas ações legiferantes, que visam regular a
seu favor essa constelação de fatores, cujos fluxos atravessam as fronteiras porosas e ambíguas
que separam, e unem, o legal e o ilegal.7
O entrecruzamento, no Rio de Janeiro, especialmente na zona oeste da capital e na Baixada
Fluminense, entre empreendimentos estatais e interesses criminosos, que submetem, chantageiam e exploram populações locais, beneficiárias de políticas habitacionais. Edificações e sua
gestão são apropriadas, direta ou indiretamente, por agentes das milícias fluminenses, grupamentos criminosos formados por “agentes da lei”, policiais e ex-policiais.8 Mais uma vez, turvamse os limites entre lei e crime, “ordem” e “desordem”, ação estatal e sua inversão prática.9
Sobreposições, cruzamentos, supressão de fronteiras e interconexões entre legal e ilegal, formal
e informal, são também fenômenos cotidianos e naturalizados da vida popular, no Rio e em
São Paulo. Nesse caso, o objeto da análise é o tráfico de drogas, em suas distintas modalidades
regionais.10 No Rio, as três facções que agenciam os negócios com substâncias ilícitas se organizam de forma similar, ainda que vivam em franca rivalidade entre si e com as polícias, das quais
segmentos significativos operam, paralelamente, em parceria com o “crime”.11 Em São Paulo, as
estruturas organizacionais são distintas, as identidades e experiências de pertencimento são
diferentes, a taxa de conflito é menor, a relação com as armas é outra, as formas de negociação
e os acordos com segmentos policiais também são diversas e as articulações com modalidades
distintas de práticas criminais também se distinguem. Tudo isso se projeta sobre o quadro da
criminalidade paulista, reduzindo homicídios e elevando a quantidade dos crimes contra o
patrimônio.12
O fortalecimento da economia das substâncias ilícitas, que viria a financiar o tráfico de armas,
em São Paulo, e no conjunto do país, deu-se, em parte, em função da dinamização do mercado
de drogas transnacional, em que o Brasil desempenhava o papel de plataforma intermediária,
ponte para o exterior, até converter-se em importante consumidor. Ponte, em especial, para a

A referência é o artigo “#VidasNasFavelasImportam: juventude periférica, participação política e a construção de alternativas à
guerra às drogas”, de Ana Clara Telles, Luna Arouca, Raull Santiago e Thaynara Santos.
Essa tragédia tem história e raízes políticas (cf. Soares 2000, 2006).
A referência é o artigo, publicado na presente coletânea, “O PCC e os assaltos contra instituições financeiras no Brasil”, de Jania
Perla Diógenes de Aquino.
As referências, aqui, são dois estudos distintos porém complementares, ambos publicados nesta coletânea: “Mercados (I)lícitos
no Brasil, uma perspectiva etnográfica”, de Gabriel de Santis Feltran e “Uma etnografia sobre o mercado de seguros no Brasil”, de
Deborah Fromm.
A referência é o artigo, incluído na presente coletânea, “As obras urbanas, o tráfico de drogas e as milícias: quais são as consequências das interações entre o trabalho social e os mercados ilícitos?”, de Marcella Araujo.
Além da bibliografia citada no artigo, há um relato detalhado de situações reais, sob a forma de ficção (para viabilizar a publicação,
evitando riscos maiores para os autores) em Soares et al (2010).
Refiro-me ao artigo, nesta coletânea, “Movement and death: Illicit drug markets in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro”, de
Daniel Veloso Hirata e Carolina Christoph Grillo.
Sobre a história desse formato organizacional e de suas dinâmicas de reprodução, conflito e articulação com as polícias, levando
em conta a topografia e a geografia social, escrevi uma síntese que ainda pode ser útil (cf Soares et al 2005);. No mesmo livro,
proponho interpretação sobre a formação de identidades por analogia ao modelo totêmico, estudado na etnologia. Quanto à
experiência do pertencimento, no contexto de antagonismos extremos vividos por jovens engajados em atividades de tráfico, no
Rio e em outras regiões nas quais o confronto armado é frequente, sugiro a consulta ao artigo “Juventude e violência no Brasil
contemporâneo”, de minha autoria, cuja versão original foi publicada em Novaes e Vannuchi (2004). Nova versão será publicada
em Desmilitarizar (Soares, LE. Boitempo: no prelo). Indico, ainda, suplementarmente à bibliografia citada no texto em causa, o
livro de Misha Glenny (2016) sobre o tráfico na Rocinha.
Além da bibliografia referida no artigo, indico o livro de Paes Manso e Nunes Dias (2018).

Soares: Crime, Poder e Capitalismo Autoritário

3

Europa, mas, crescentemente, para o continente africano, cujo lugar na geopolítica global das
drogas era, como o Brasil, subsidiário e intermediário, passando a seguir a desempenhar cada
vez mais a função de destino final consumidor, sem prejuízo do papel anterior, que continua a
ser cumprido. As relações com operadores africanos,13 imigrantes ou não, em redes que atravessam associações diversas, em particular religiosas, têm se tornado crescentemente relevantes e
merecem pesquisa detida, até mesmo para evitar acusações generalizadas, infundadas e estigmatizantes, que apenas reiteram a agravam o racismo e outros preconceitos.14
(9) Iniciativas, estudadas particularmente em São Paulo, de política econômica, tributária, com
pretensões sociais modernizantes e inclusivas, que buscam estimular a “empresarização” do
comércio popular, aumentando a arrecadação, formalizando relações de trabalho, qualificando
iniciativas na lógica do capital comercial, acabam por promover mais exclusão e desigualdade,
gerando valorização imobiliária de regiões das cidades em benefício de interesses mais poderosos.15 Mais uma vez, verificamos o cruzamento dos limites: ao atrair para a formalidade,
o Estado expulsa para a informalidade; ao expandir o espaço urbano regido pela ordem legal,
políticas públicas ampliam os circuitos não alcançados por essa ordem, com seus benefícios,
prejuízos e seus efeitos perversos. As próprias definições de formalidade e informalidade vão se
diluindo, o que tende a se pronunciar na medida em que as alterações na legislação trabalhista
comecem a impactar mais plena e intensamente a vida popular.
Esse esplêndido mosaico de descrições e interpretações que tematizam distintos objetos arma-se em torno
de um eixo epistemológico e empírico-analítico, exposto por Gabriel Feltran na conclusão de seu artigo, e
que atravessará todos os textos da coletânea, implícita ou explicitamente, ordenando-os. Por sua importância, permito-me longa citação:
“(…) como definir onde começa um mercado ilegal, quando é certo que, empiricamente, um menino
de 15 anos pode ganhar R$ 300 vendendo cocaína e, imediatamente, comprar um tênis Nike no
shopping center próximo à sua casa, à vista e em dinheiro? Seu dinheiro ‘sujo’ do tráfico se torna dinheiro ‘limpo’ da economia formal, inclusive pagando impostos por meio do consumo, em minutos.
Do mesmo modo, mas em outra escala, um container de café (com centenas de quilos de cocaína
de sobrepeso) pode ser enviado para a Europa, pelo Porto de Santos, gerando divisas não oficiais –
pagas em espécie – para a compra, entre outras coisas, de uma fazenda na fronteira com a Bolívia
e de uma Toyota SW4 nova, avaliadas em 4 milhões de reais. Em transações internacionais, como
nas nacionais, são inúmeras – e já muito conhecidas – as formas de lavagem de dinheiro: bitcoins,
notas fiscais falsas emitidas por hotéis, postos de gasolina ou revendas de carros, mas também jóias
e obras de arte caríssimas, ou ainda jogadores de futebol e investimentos messiânicos de igrejas
multinacionais. O dinheiro ‘sujo’ vira dinheiro ‘limpo’. Em termos analíticos, portanto, quando se
toma o dinheiro como objeto mediador a estudar, não há ponto final de um mercado ilegal e início
de outro, legal. Há uma relação direta entre eles, mediada pelo consumo, ou indireta, mediada por
outros mercados (os de lavagem de dinheiro, mas também os de leilões e seguros, todos legalmente
constituídos). A economia monetária conecta mercados legais e ilegais…”16
Esta é a dimensão empírico-analítica do referido eixo ordenador. A dimensão epistemológica se insinua na
epígrafe: “(…) even the empirical in its perfected state might no more replace philosophy as an interpretation, a colouring and an individually selective emphasis of what is real.” (Georg Simmel – Philosophy of
Money). Reconhecendo-se que não há empiria autoevidente, desprovida de apropriação hermenêutica e
alheia a recorte seletivo, admite-se a adoção, aqui plenamente consciente, de um ângulo de observação dos
13

14

15

16

A referência, aqui, é o artigo “Development of the Brazilian drug market toward Africa: myths, evidences and questions », de Corentin Cohen, publicado nesta coletânea.
Em Meu Casaco de General (Soares 2000), há um capítulo dedicado à análise do processo de estigmatização de imigrantes
angolanos, no Rio de Janeiro, em 1999, vítimas de acusação generalizada, de nítida inspiração racista. As consequências foram
dramáticas para os falsamente acusados e o Embaixador de Angola foi chamado de volta a seu país. A crise agravou-se rapidamente
e foi superada com grande esforço de mobilização política.
Conforme artigo de Felipe Rangel, nesta coletânea: “A ‘empresarização’ do comércio popular em São Paulo: formalização,
empreendedorismo e exclusão”.
Vale a pena consultar a obra de Roberto Saviano (2015) sobre a economia mundial da cocaína e sua indissociabilidade da economia
legal, onde essa mesma perspectiva empírico-analítica é aplicada e sustentada por inúmeros exemplos de enorme importância.
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fenômenos, o qual, como qualquer viés, refrata a objetividade e a remete a escolhas, cujo fundo axiológico
é corajosamente assumido, mesmo quando não explicitado. Como os valores carregam consigo a política,
e vice-versa, o compromisso ético-político do empreendimento intelectual que se materializa na presente
coletânea constitui parte elementar de sua natureza, de sua identidade e de sua qualidade. Assim como o
legal e o ilegal se interpenetram, a ponto de, no limite, tornarem-se momentos de um contínuo cuja distinção substantiva e definitiva tende a diluir-se, deixando o “real” à deriva, flutuando entre os jogos políticos e
jurídicos, também no plano discursivo sobrepõem-se, nesta obra coletiva, os diferentes regimes de enunciados, e suas regras: constativo/descritivo, performático, analítico, interpretativo, judicativo e normativo. Não
há aqui ingenuidade, portanto, nem a soberba da indiferença, típica do positivismo. Embora haja esforços
para evitar a confusão entre, por exemplo, o descritivo-analítico e o normativo, porque confusão é o hibridismo inconsciente de si e, consequentemente, corresponde a imaturidade teórica, a diferenciação entre os
registros cognitivos e discursivos faz-se em benefício da clareza e da densidade dos estudos e não a serviço
de estratégias institucionais de silenciamento e hierarquização, próprias à baixa “política”.
A questão que resta enfrentar, nos limites destas breves notas suplementares à coletânea, é desafiadora:
considerando-se o conhecimento produzido pelo conjunto dos artigos e a conjuntura aberta pela vitória da
ultra-direita no Brasil, portadora de agenda econômica neo-liberal extremada, o que podemos esperar para
o futuro próximo?17 Certamente, continuidade, se não incremento, do encarceramento em massa com viés
de classe, cor e território. Afinal, os sinais apontam para a desautorização, por parte dos futuros governo federal e Congresso, de qualquer tentativa de revisão liberalizante da lei de drogas. Por outro lado, o novo contexto apenas fortalece os segmentos mais conservadores e punitivistas do Judiciário e do Ministério Público.
Também devemos esperar elevação das taxas de brutalidade policial letal em periferias e favelas, uma vez
que o presidente eleito alardeou, em sua campanha,18 que mudaria a regra de engajamento policial, fazendo
aprovar o excludente de ilicitude, o que corresponde, na prática, à tentativa de legitimação das execuções
extra-judiciais, as quais tendem a ser tornar ainda mais frequentes do que já são. O horror e o banho de
sangue, vitimando jovens pobres e jovens negros, que já estão em curso, embora negados pelas autoridades,
serão, tudo indica, consagrados como política de Estado.
Palavras, gestos e o passado dos novos governantes sugerem que a abordagem da problemática das
facções criminosas será marcada pelo incremento da repressão nas penitenciárias e pela restrição dos parcos direitos, ou seja, haverá menos respeito ainda pela Lei de Execuções Penais, quando não alteração desta
mesma LEP no sentido de aproximá-la da realidade desumana do sistema prisional, em vez de aproximá-lo
da atual legislação. Combinando-se a pressão nas prisões com a intensificação das execuções “legalizadas”
nas cidades, que tendem a promover a desordem na distribuição geopolítica dos territórios entre as facções
e na divisão do trabalho criminal, a tendência é que a espiral agregada da violência gire mais rápido e
se expanda. Lembremo-nos de que não conceder aos suspeitos a possibilidade de rendição condena-os a
recorrer às armas para lutar até a morte e os impele, inclusive, como demonstra a experiência fluminense,
a anteciparem-se aos confrontos, assassinando policiais em serviço ou fora dele. O fluxo sanguinário é aquecido pela vendetta e a vida nas comunidades torna-se um inferno ainda mais insuportável do que não raro é
o cotidiano sob domínio de poderes locais armados.
Outros fatores relevantes que indicam aumento da violência, sob suas diversas modalidades, são, por um
lado, a autorização tácita-proveniente da linguagem política vitoriosa-para agressões misóginas, homofóbicas, LGBTQfóbicas e racistas, e por outro lado a atribuição aos policiais de liberdade para agir com brutalidade e mesmo matar. Sabemos que quando se confere ao policial na ponta liberdade para matar, cancelando
qualquer custo porventura implicado nesse ato extremo, o agente do Estado passa a sentir-se com o poder
de matar ou não, o que muitas vezes o induz a negociar a decisão de não fazê-lo por quantias cujo limite é
determinado apenas pela capacidade do chantageado de levantar recursos e comprar a própria vida. Não há
moeda corrupta com tamanho potencial inflacionário e, portanto, nada estimula tanto a corrupção quanto
a brutalidade policial letal oficialmente sancionada. Por óbvio, o ambiente que deriva da articulação entre
todas as circunstâncias referidas favorece a formação de milícias e o fortalecimento das já existentes. A
tiranização das comunidades populares é, pois, a tendência, assim como a militarização.
Como as milícias são grupos armados, constituídos principalmente por policiais e ex-policiais, que impõem
exação fiscal ilegal e se beneficiam parasitariamente de todas as atividades econômicas locais, inclusive o
17
18

Passo, agora, a dialogar tacitamente com cada um dos nove itens elencados na síntese introdutória.
O mesmo fizeram os governadores eleitos, em 2018, do Rio e de São Paulo.
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uso da terra e a ocupação de imóveis, seu crescimento e revigoramento provoca degradação institucional,
expandindo a corrupção e estimulando o entrelaçamento entre segmentos policiais e as facções criminosas.
Se tudo isso já existe e se já são indistinguíveis o legal e o ilegal, sob tantos pontos de vista, em tantas esferas
da vida social, política e econômica, o processo de interpenetração se aprofundará, sobretudo no contexto
caracterizado pelas drásticas mudanças efetuadas na legislação trabalhista, em cujos termos a informalidade
se formalizará menos para garantir direitos e mais para informalizar o formal e neutralizar as distinções que,
supostamente, circunscreveriam a legalidade. Paralelamente, a exclusão social suscitada pela formalização
seletiva de atividades econômicas, via “empresarização”, tenderá a crescer, uma vez que a balança do poder
pende para as elites e os grandes interesses. Como os lobbies, inclusive das seguradoras, tendem a ser prestigiados ou mesmo legalizados sob o governo ultraliberal, pode-se esperar mais incentivo indireto às cadeias
que ligam o ilícito aos lucros das empresas mais influentes.
Como o mercado das armas e munições já está aquecido e o novo governo promete não impedir que o
“cidadão de bem” se arme, e como é conhecida a equação, “mais armas em circulação, mais mortes”, temos aí
outro fator conducente à promoção do quadro distópico que lamentavelmente, por honestidade intelectual,
sou levado a formular.
Nesse contexto regressivo, obscurantista, no qual são previsíveis perdas de direitos sociais, incremento de
violações de direitos individuais, depredação ambiental e descaso com o tema da soberania nacional, não
haverá qualquer espaço para a retomada do debate acerca do modelo policial e da arquitetura institucional
da segurança pública (do qual a referência mais promissora foi a apresentação da PEC-51, em 2013, pelo
senador Lindbergh Farias), a menos que as reformas em pauta sejam regressivas, reforçando a militarização
da segurança e o insulamento corporativo das polícias.
O punitivismo e o ativismo judicial que vêm servindo ao golpismo pelo menos desde o impeachment de
Dilma Rousseff, em 2016, e que cumpriu a segunda grande tarefa excluindo Lula da competição eleitoral,
em 2018, tem assumido crescentemente sua face ideológica e pode vir a se radicalizar, nos próximos anos,
explorando todo seu potencial pragmático, no processo de politização da Justiça e do Ministério Público-do
qual um segmento direitista já se organizou como facção político-ideológica, ao lançar manifesto “prósociedade”, endossando o discurso anti-globalista e ultra-conservador dos novos donos do poder. A senda
a seguir pode vir a ser, como na Hungria e na Turquia, por exemplo, a perseguição judicializada (focalizando aspectos econômicos e bloqueando acesso a recursos internacionais) a ONGs ambientais, entidades
de defesa dos direitos humanos e movimentos sociais. A criminalização de lideranças e ativistas pode dar à
repressão política a aparência “democrática”, sugerindo à opinião pública internacional que as instituições
estejam funcionando normalmente e apenas cumprem o dever de aplicar as leis. Manifestações públicas de
resistência à liquidação “democrática” da democracia, judicialmente sancionada, podem dar lugar à decretação do Estado de defesa ou de sítio, normalizando a exceção e instalando a ditadura nos marcos do “Estado
democrático de direito”.
Uma situação como essa seria trágica, mas cumpriria o papel histórico de demonstrar aos céticos das
gerações pós-ditadura que o atual estado de exceção informal que rege operações policiais nos territórios
vulneráveis pode ser excedido, em intensidade e arbítrio, pela consagração institucional da exceção. E que,
portanto, há muito a perder se desprezamos a democracia por conta de suas limitações e contradições. É
sempre tempo de aprender que constitui erro grave, do ponto de vista dos interesses das classes populares,
jogar fora a criança com a água suja do banho.
Finalmente, mas não menos importante, valeria atentar para algumas conexões entre duas problemáticas. Por um lado, o desenvolvimento do capitalismo autoritário no Brasil, fiel ao modelo da modernização
conservadora, que envolve, embora marginalmente, a subsunção formal do trabalho ao capital19 por intermédio de intervenções políticas (e político-repressivas) e da imobilização da força de trabalho (de que são
ilustrações clássicas o monopólio da terra e a escravidão), e que preservam modalidades econômico-sociais
tradicionais, combinando-as desigualmente aos processos mais dinâmicos e modernos da economia capitalista, sob hegemonia financeira.
Por outro lado, as formas de trabalho ou de relações de trabalho e de apropriação do excedente nãoestritamente capitalistas, embora externamente conectadas com dinâmicas do capital: (a) como aquelas
19

Em O Capital (Marx 1971) são raras as passagens em que Marx tematiza os conceitos subsunção formal e real do trabalho ao capital. No primeiro volume, aparecem na Quinta Seção, dedicada à “Produção da Mais-Valia Absoluta e Relativa”, e na Sétima Seção, “O
Processo de Acumulação do Capital”, especificamente no capítulo “A Chamada Acumulação Primitiva”. No segundo volume, estão
nas páginas 216 e 236. No terceiro volume, não há qualquer alusão. No prólogo ao primeiro volume, Friedrich Engels refere-se aos
conceitos na página 40.
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relações engendradas no interior do tráfico de drogas, em favelas e periferias do Rio de Janeiro, caracterizadas por divisão do trabalho hierarquicamente organizada, na qual operadores, alguns dos quais crianças,
estabelecem entre si elos de subordinação por vezes proto-militar, divisão regida por regras e valores específicos; (b) ou como aquelas estabelecidas entre as milícias e os moradores, que pagam a cota que lhes cabe por
determinação do poder armado local. O modelo miliciano depende da força e do domínio territorial, além
da anuência das instituições policiais, enquanto o modelo do tráfico repousa sobre lealdade, sustentada
pela virtualidade da força, além de depender de cumplicidade policial (embora de maneira distinta do caso
miliciano) e do assentimento tácito sob constrangimento das comunidades.
Ao contrário do tráfico paulista, moderno e racional, integrado à economia por meios econômicos, indiciando a subsunção real do trabalho ao capital, marcado por plasticidade adaptativa, heterogeneidade formal e vínculos contratuais de tipo preferencialmente horizontal, o tráfico fluminense revela diariamente sua
irracionalidade econômica: a maior parte dos custos é inútil, do ponto de vista dos negócios. Para prosperar
no varejo das substâncias ilícitas (e mais ainda para crescer no mercado atacadista), não seria necessário
impor-se por domínio territorial, formar um grupo adestrado para o confronto armado, investir em armamento e desperdiçar tantas vidas e energia na defesa do território contra investidas policiais ou de facções
rivais. As vidas poderiam ser mais longas, menos angustiadas, inseguras e violentas, com mais chances de
fruir os ganhos, se o modelo organizacional fosse análogo aos que se estruturaram em São Paulo e nos países
centrais do capitalismo. Para a sociedade, os benefícios seriam enormes.
No estado do Rio de Janeiro, três fatores concorrem para a manutenção do modelo tradicional do tráfico:
(1) Sua história, que, associada à geografia social (isto é, à existência de enclaves de pobreza no interior
de bairros afluentes consumidores), forjou as organizações que conhecemos hoje, com suas identidades
totêmicas, vínculos “geopolíticos”, trajetórias, valores, práticas consolidadas e dinâmicas de funcionamento
naturalizadas. (2) O proibicionismo, isto é, a lei de drogas que criou o tráfico e o mercado “clandestino” das
drogas. (3) A atuação das instituições da segurança pública e da Justiça criminal, que congelam essa realidade, em dois sentidos distintos e, eventualmente, articulados: segmentos corruptos parasitam o tráfico,
beneficiando-se de parcelas dos rendimentos obtidos na atividade ilegal, e/ou agem (não só os corruptos)
impedindo a mobilidade dos agentes do tráfico, inclusive sua saída das tramas da ilegalidade. Esta última
afirmação soa paradoxal, uma vez que o senso comum esperaria que Justiça e polícias impelissem traficantes
para fora do tráfico, até mesmo bloqueando seu acesso, prevenindo o ingresso. Não é o que acontece. Elas
bloqueiam as saídas e estimulam o ingresso, e disso dou testemunho pessoal.20 Negam a saída restringindo
oportunidades de rendição, convertendo o acerto de contas com a Justiça no risco iminente de “queima de
arquivo”, transformando sentença de privação de liberdade em pena de morte, ou simplesmente recusando
o abandono do posto de trabalho, quando especialmente rentável aos grupos policiais associados.21 O ódio
às instituições, fruto das humilhações cotidianas e da brutalidade que o Estado dispensa às comunidades,
sobretudo aos negros e às negras, estimula a adesão ao tráfico como resposta ao habitual “esculacho”. Esse
caminho é pavimentado sobretudo pela redução de alternativas e a atratividade exercida pela promessa de
pertencimento, reconhecimento e valorização individual. Ainda assim é trilhado por uma pequena minoria.
Observe-se, portanto, que o modelo mais oneroso do tráfico reproduz-se, alheio à sua própria ineficiência,
por motivos endógenos e exógenos, entre os quais se destacam vetores políticos, como a legislação e a ação
do Estado.22
Parece simplista e esquemático, nem por isso julgo improcedente a hipótese que formulo, cujo alcance
pode vir a ter serventia mais abrangente e ambiciosa: o tráfico em São Paulo modernizou-se como o capitalismo do principal estado brasileiro, enquanto, no Rio, atravancou-se em seu próprio passado e se enredou em tramas tipicamente autoritárias e regressivas, como nossa modernização. O capitalismo demonstra
cada vez com mais clareza suas dificuldades em conviver com a democracia, chegando a mostrar-se, em sua
versão neoliberal, a ela refratário. Entretanto, assassinatos em massa não são necessários nem convenientes
20
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Escrevi sobre esforços de traficantes para romper o engajamento com o tráfico, frustrados pelas polícias e pelo sistema de Justiça
criminal, em seu conjunto, que os imobilizam, os condenam ao tráfico como se fora um “cativeiro”. Confira em Meu Casaco de
General (Soares 2000), Cabeça de Porco (Soares 2005) e Rio de Janeiro; histórias de vida e morte (Soares 2015).
A esse tema dediquei a segunda parte do livro Elite da Tropa (Soares et al 2005) intitulada “A cidade beija a lona”, anos depois
adaptada ao teatro sob o título “O Confronto” (de L. E. Soares, Domingos de Oliveira e Marcia Zanelatto).
Bruno Paes Manso e Camila Dias, em sua obra já citada (Paes Manso e Nunes Dias 2018), oferecem uma informação muito interessante: houve esforços de agentes do tráfico paulista no sentido de persuadir seus pares cariocas a mudar seu modelo de organização e forma de atuação. Esforços vãos, como se deduz. Em meu livro (Soares 2012), relato a visita ao Rio de representantes de
cartel colombiano para avaliar o mercado de drogas e a possibilidade de negócios. Divertiram-se bastante na antiga boate Help,
travaram contatos, examinaram a situação e, em poucos dias, desistiram. Consideraram o Rio inteiramente inviável.
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ao desenvolvimento capitalista contemporâneo, embora não cause constrangimento aos neoliberais flertar
com a ditadura e até mesmo aliar-se à barbárie sempre que conveniente para garantir lucros e privilégios.
São Paulo e sua ordem econômico-política induziu (sem ter sido o único fator relevante) a organização do
crime, sua modernização e racionalização. O capitalismo paulista oferece ao país mais organização, inclusive
no crime, e menos homicídios, embora a escalada dos crimes contra o patrimônio persistam-o que, conforme vimos, nem sempre é incongruente com as cadeias de ganhos do capital.
O Rio de Janeiro nos oferece, além do espetáculo de sua inesgotável e excruciante decadência, a imagem
de um país violento e autoritário, que acumula capital imobilizando o trabalho e bloqueando o acesso aos
recursos para a emancipação. O tráfico, represado pelo Estado no círculo de sua irracionalidade, é o retrato
sintético de uma economia na qual a informalidade é menos expressão de empreendedorismo virtuoso e
mais o resultado duplo de exploração do trabalho (inclusive infantil) e exclusão da cidadania. Mas a imagem
sem as milícias está incompleta: a outra metade é formada pela intervenção direta do Estado à paisana, isto
é, privatizado, que expropria, vilipendia comunidades e exerce o papel arcaico de seu duplo (público): a
exação fiscal discricionária e despótica.
Nenhum quadro maniqueísta se aproxima de realidades complexas. Portanto, importa ressaltar que Rio e
São Paulo funcionam, aqui, como tipos ideais distantes de suas respectivas empirias, necessariamente combinadas e desiguais. As polícias paulistas são tão violentas quanto as fluminenses, mas tendem a exercer sua
brutalidade de modo diferente, mais em chacinas do que em confrontos. Não há Estado que encarcere tanto
quanto São Paulo. A redução de homicídios e a modernização capitalista não levam ao paraíso, trazem consigo rastros, vestígios e horizontes de barbárie. Mas cumpre atentar para as distinções. O Brasil é Rio e São
Paulo, e muito mais. São Paulo não é o futuro do Rio, se os fluminenses forem capazes de superar seu atraso
atávico-o que não é impossível, até porque há setores sociais vibrantes e criativos. De resto, ambos os estados
não se resumem a seus respectivos universos criminais-mesmo porque esses universos há muito penetraram
os demais. A lição que se pode extrair desse exercício reflexivo é simples: uma agenda neoliberal e punitiva,
aprofundando desigualdades e reificando o que há de mais regressivo na Justiça criminal, tenderá a radicalizar os processos degradados e degradantes, marcados pela “irracionalidade”, assim como tornará a ponta
moderna do capitalismo mais insidiosamente avessa a direitos, excludente e indissociável do crime, por um
lado, e da barbárie social, por outro. Por vezes se torna inviável saber a que a categoria barbárie efetivamente
se refere. Tudo indica que essa dúvida tenderá a estender-se. A boa notícia é que previsões falham. De todo
modo, a melhor receita para manter aberto o horizonte de expectativas é pensar no longo prazo e encontrar
na história motivos para crer que uma via de desenvolvimento radicalmente democrática seja possível.
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