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  BRUNO PAES MANSO E CAMILA NUNES DIAS

Antes de criticar os outros, é melhor olhar os
defeitos de seus pares
Ideia de pacto entre governo paulista e facção criminosa é fora da realidade

15.mai.2022 às 21h00

 EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2022/05/16/)

Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias
Respectivamente, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e socióloga
e professora da UFABC; ambos são autores de “A Guerra - A Ascensão do PCC e o Mundo do
Crime no Brasil” (ed. Todavia)

O pré-candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas

(https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tarcisio-de-freitas/), disse em abril que "São Paulo fez um

pacto com o crime organizado, de não combatê-lo"

(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/tarcisio-diz-que-sp-fez-pacto-com-crime-organizado-e-irrita-policias.shtml).

Recentemente, o assunto foi retomado na sabatina da Folha/UOL. Tarcísio

afirmou que sua informação estava "registrada na literatura especializada"

(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/tarcisio-diz-se-opor-a-bolsonaro-sobre-vacina-e-fala-em-ter-atitude-de-

paulista.shtml), citando como fonte nosso livro "A Guerra - A Ascensão do PCC e o

Mundo do Crime no Brasil" (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/novos-livros-sobre-o-pcc-

mostram-bastidores-e-dia-a-dia-da-faccao-criminosa.shtml).

Não afirmamos isso no livro. A ideia do pacto é absurda e fora da realidade.

Para que ocorresse, seria preciso contar com a conivência de mais de 100 mil

policiais civis e militares, com a condescendência do Ministério Público e da
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Justiça paulista. Em 2012, mais de 100 policiais foram assassinados no estado

(https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/10/1164164-faccao-deu-ordem-a-criminosos-para-assassinar-policiais-em-sp.shtml).

Parte deles morreu em decorrência de ordens vindas de dentro das prisões,

como resposta às ações violentas da polícia contra integrantes da facção.

Se não existe pacto, não faltam erros na política de segurança pública de São

Paulo que contribuíram para fortalecer o Primeiro Comando da Capital.

Debatemos isso no livro. A facção soube crescer entre "as brechas do sistema",

aproveitando as oportunidades oferecidas (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/com-

prisoes-operacao-da-pf-tenta-conter-avanco-do-pcc-no-rio.shtml) por um dos empreendimentos mais

lucrativos do mundo, o mercado ilegal de drogas e das armas.

O PCC (https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pcc/), como se sabe, nasceu em 1993, um ano

depois do massacre do Carandiru (https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/massacre-carandiru/),

uma ação da Polícia Militar que matou 111 detentos. Após a chacina, lideranças

dos presídios começaram a articular seu discurso de união dos presos paulistas

para autodefesa. "O crime fortalece o crime", era um dos motes dos

fundadores. "Nosso inimigo é o sistema".

O processo de expansão da facção continuou ao longo dos anos, quando São

Paulo iniciou uma ampla reforma no sistema penitenciário

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/numero-de-presos-em-sao-paulo-quadruplica-sob-governos-do-psdb.shtml).

Até 1993 havia 36 unidades no estado, chegando a 179 ao longo das décadas.

Junto com os novos presídios, as prisões se multiplicaram diante dos avanços

das tecnologias de comunicação e da gestão da polícia.

Mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo sistema penitenciário paulista nos

últimos 30 anos. Para cumprir pena em meio à superlotação, os presos,

liderados pelo PCC, passaram a definir regras nos presídios, com estatuto,

normas de relacionamento e disciplina entre seus integrantes. Quanto mais se

prendia, mais o Estado contribuía para o crescimento e fortalecimento da

facção.

A rede de criminosos, articulada dentro e fora das unidades prisionais,

profissionalizou-se: soube definir estratégias para chegar às fronteiras da

América do Sul, passando a atuar no mercado atacadista, vendendo para outros
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estados e países (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/12/eua-incluem-pcc-em-lista-de-sancoes-a-grupos-

ligados-ao-trafico-de-drogas.shtml).

Um dos efeitos da profissionalização foi a redução do conflito entre criminosos

e demais vítimas dos ciclos de violência. São Paulo, proporcionalmente, se

tornou o estado com menos homicídios do Brasil

(https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/01/sp-menos-mortal.shtml), algo impensável nos anos 1980 e

1990. Em compensação, o tráfico de drogas nunca foi tão lucrativo e forte. Esse

dinheiro entra na economia formal, gera empregos, se mistura no dia a dia das

pessoas e tem capacidade de influenciar a política.

Existe um amplo debate sobre como fragilizar o PCC e diminuir o lucro do

tráfico: inteligência, investigação financeira, compartilhamento de

informações, reestruturação da política de segurança e da política prisional etc.

Nada que faça parte da cartilha do populismo bolsonarista, que aposta numa

população armada e na fragilização dos controles das polícias —o que implica,

inclusive, acabar com o programa de câmeras corporais,

(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/camera-de-pm-poe-seguranca-na-eleicao-apos-critica-de-tarcisio-e-franca-e-

defesa-de-haddad.shtml) um dos mais bem-sucedidos

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/01/letalidade-policial-desaba-85-em-batalhoes-de-sp-com-cameras-em-

uniformes.shtml) contra a corrupção e violência da polícia paulista e que também dá

proteção e garantia ao trabalho dos policiais honestos.

Uma polícia sem controle e um comércio de armas desenfreado são as

sementes das milícias (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/10/bolsonaro-nunca-se-aprofundou-no-

tema-da-seguranca-diz-especialista.shtml), facções criminosas que atualmente controlam

centenas de bairros do Rio de Janeiro. São Paulo gostaria de importar esse

modelo de insegurança do Rio, berço das milícias e do bolsonarismo? Em todo

o caso, se o pré-candidato realmente se interessa pelo tema do crime

organizado, permita-nos sugerir outro livro: "A República das Milícias – dos

Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro"

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mariosergioconti/2020/10/leitura-de-a-republica-das-milicias-leva-a-constatacao-de-

que-dias-piores-virao.shtml), de um dos autores deste artigo. Afinal, antes de criticar os

outros, é bom olhar os defeitos de seus pares.
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sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter
acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas
(conheça aqui (https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso

aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?

utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?

id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto)

para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

notícias da folha no seu email
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Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao
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do pensamento contemporâneo. 
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Festival Eurovision tem Ucrânia como favorita e edição sem a Rússia em 2022

Mercedes apresenta carro com o qual tentará manter hegemonia na F1
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Putin e o Mamãe Falei

Viagem de elefantes a santuário brasileiro tem toneladas de comida e custa até � 600
mil

'Meu corpo não pode continuar': A comovente despedida de apresentadora com câncer
terminal
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