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RESUMO: Nos últimos anos no Estado de Rondônia vem enfrentando um expressivo crescimento dos 
crimes violentos e hediondos cometidos principalmente por facções e grupos de criminosos. O objetivo 
geral foi analisar a ocorrência dos crimes violentos letais intencionais no confronto entre facções 
criminosas, especificamente nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor no município de Porto 
Velho-RO, que servem como Quartel General destas facções. A metodologia o estudo foi uma pesquisa 
indireta, de campo de natureza descritiva e de coleta de dados quali/quantitativos. A amostra da 
pesquisa foi feita através da coleta de dados existentes nos relatório de investigação, IPL e relatórios 
complementares da SEVIC/DECCV. Nas considerações finais, evidenciou-se que a principal facção 
criminosa que atua no Condomínio Orgulho do Madeira é o CV-RO. No Residencial Morar Melhor a 
facção que comanda as ações é o PCP - Família do Gueto, ambas de origem local. Em relação aos 
inquéritos instaurados contra os integrantes das Facções ora mencionadas, percebeu-se um aumento 
vertiginoso de homicídios e pessoas presas envolvidas com as facções criminosas nos residenciais 
Orgulho do Madeira e Morar Melhor no município de Porto Velho-RO. 
 
Palavras-chave: Crimes violentos. Facções criminosas. Orgulho do Madeira. Morar Melhor. 

 
ABSTRACT: In the last few years, the state of Rondônia has faced a significant growth in violent and 
heinous crimes committed mainly by factions and groups of criminals. The general objective was to 
analyze the occurrence of intentional lethal violent crimes in the confrontation between criminal factions, 
specifically in the pride of Madeira and Morar Melhor residences in the municipality of Porto Velho-RO, 
which serve as Headquarters of these factions. The methodology of the study was an indirect, field 
research of a descriptive nature and collection of quali / quantitative data. The research sample was 
made through the collection of existing data in the investigation report, IPL and complementary reports 
of SEVIC / DECCV. In the final remarks, it became evident that the main criminal faction that operates 
in Condomínio Condomínio do Madeira is the CV-RO. At Residencial Morar Melhor the faction that 
commands the actions is the PCP - Família do Ghetto, both of local origin. In relation to the investigations 
initiated against the members of the factions mentioned above, there was a dizzying increase in 
homicides and inmates involved in the criminal factions in the pride of Madeira and Morar Melhor houses 
in the municipality of Porto Velho-RO. 
Keywords: Violent crimes. Criminal factions. Pride of Madeira. Better Living 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos no Estado de Rondônia vem enfrentando um expressivo 

crescimento dos crimes violentos e hediondos cometidos principalmente por facções 

e grupos de criminosos. No entanto, estudos sobre o fenômeno da criminalidade e 

crimes violentos cometidos por organizações e facções criminosas ainda é escassa 

no âmbito da segurança pública do Estado de Rondônia.  

Ademais, o crime organizado praticado por facções não é um fenômeno 

recente, pois é datado do início do século XIX na cidade de Nápoles com a Camorra 

italiana (TEIXEIRA, 2018). No Brasil, podemos citar que as facções criminosas são 

oriundas da época do “Cangaço” ao final do século XIX e XX, o qual era liderada por 

Virgulino Ferreira da Silva (Lampião). A partir daí se deu a criação de vários grupos e 

organizações criminosas dentro e fora dos presídios. Neste sentido, o “crime 

organizado já existe há muito tempo, porém ganhou notoriedade desde o fim da 

década de 70, pelo seu crescimento e impactos dentro e fora do sistema prisional”. 

(SOUZA, 2019, p.7). 

As organizações criminosas surgiram no período da Ditadura Militar ano de 

1979 no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande em Angra dos Reis, Estado do Rio 

de janeiro através de Rogério Lengruber Comando Vermelho, oriunda da chamada 

Falange Vermelha, onde, a partir do convívio entre presos comuns e militantes dos 

grupos armados que combatiam o regime militar, teve-se uma grande evolução nas 

ultimas 4 décadas.  Foram sedimentadas nos setores periféricos dos centros do Brasil, 

mas nos últimos anos espalharam-se por todo país.  

Segundo Gomes (2017) o crescimento das organizações criminosas encontrou 

terreno fértil na má estruturação dos órgãos responsáveis por investigar tais 

organismos, a falta de legislação mais avançada a fim de coibir esses tipos de crimes 

ligados a facções e o controle mais efetivo dentro dos presídios. No Brasil os principais 

crimes cometidos por facções criminosas, “são o tráfico de armas e drogas, homicídios 

qualificados, lavagem de dinheiro, roubo de cargas, bancos ou instituições financeiras, 

falsificação de remédios, dentre outros (GOMES, 2017).  

Para Teixeira (2018) na atualidade o poderio das gangues dentro dos presídios 

é tão grande que até para separar os presos em seu interior é necessário pertencer a 

uma facção criminosa, confirmando seu poderio e os domínios dos espaços prisionais 
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pelas gangues/facções, bem como, a fragilidade do controle estatal, representando 

um “ambiente propício ao crescimento de grupos marginais que, atuando na 

ilegalidade, formam verdadeiras sociedades de criminosos” (TEIXEIRA, 2018, p. 18).  

Na região norte o objetivo das facções é controlar o tráfico de drogas escoado 

das fronteiras do Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia. No Estado do Amazonas, surgiu o 

grupo criminoso dissidente chamado “Família do Norte” (FDN) que imperava pelo alto 

grau de violência em que eram praticados os homicídios contra seus opositores 

(facções), o objetivo era dominar territórios e avançar financeiramente. Esta facção, 

utilizava o mesmo “modus operandi” de grupos de facções do Brasil, que cometiam 

crimes violentos em busca da hegemonia e consolidação de suas facções. Porém, 

outros cometiam esses crimes bárbaros, em busca de domínio das fronteiras do tráfico 

além de buscar expandir-se cada vez mais, principalmente na região norte, onde 

possui área favorável devido sua grande extensão de fronteira líquida. 

No outro Estado do Acre que faz fronteira com o Estado do Amazonas e de 

Rondônia, houve uma evolução vertiginosa das facções, onde da capital passou pelo 

mesmo problema de outros estados do país. Assim, outro grupo dissidente chamado 

“Bonde dos 13”, que tinha o mesmo “modus operandi”, domínio territorial e execuções 

violentas de membros de outras organizações criminosas. Portanto, logo após a 

consolidação das facções naquele estado, migraram ramificações para outros estados 

e municípios que faz fronteira outros países sulamericanos. 

Neste contexto, estudos realizados pelos centros de inteligência da Polícia Civil 

e Polícia Militar de Rondônia, em seus relatórios de inteligência, já vinham apontando 

a evolução de tais grupos de criminosos que vinham se organizando nos Estados do 

Amazonas e Acre e posteriormente em Rondônia. Neste sentido, os avanços e 

especialização dos grupos criminosos denominados facções surgem como meio de 

domínios de territórios dentro de presídios e locais onde o Estado é pouco presente. 

Diante dessa problemática, elaborou-se a seguinte questão norteadora: Qual a 

ocorrência dos crimes violentos letais intencionais no confronto entre facções 

criminosas que atuam no Residencial Orgulho do Madeira e Morar Melhor em Porto 

Velho-RO? 

O escopo principal do artigo em tela, tem como objetivo analisar a ocorrência 

dos crimes violentos letais intencionais no confronto entre facções criminosas, 
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especificamente nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor no município de 

Porto Velho-RO, que servem como Quartel General destas facções.  

Os objetivos específicos foram: (a) analisar como os crimes violentos letais e 

intencionais na evolução das facções criminosas; (b) identificar os tipos de crimes 

letais e intencionais que têm sido praticado pelas facções que atuam no complexo 

habitacional Orgulho do e Morar Melhor; (c) levantar dados estatísticos sobre o 

número de homicídios e prisões efetuadas pela Polícia Civil decorrentes de inquéritos 

policiais instaurados contra essas facções criminosas instaladas nos residenciais 

Orgulho do Madeira (Zona Leste) e Morar Melhor (Zona Sul) de Porto Velho-RO. 

A hipótese da pesquisa é de que atualmente existem várias denominações 

criminosas que atuam nos residências Orgulho do Madeira e Morar Melhor, tais como: 

Comando Vermelho (CV), Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando do Panda 

(PCP) que cometem uma infinidade de crimes de homicídios violentos para 

amedrontar os seus rivais, demarcar e/ou expandir seu território. 

Neste sentido, este artigo científico foi estruturado de acordo com os objetivos 

e as seguintes seções. Na primeira seção está inserida a introdução, onde 

apresentaremos um breve relato sobre o tema e os objetivos. Na seção 2 

apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa e as 

principais ferramentas utilizadas na coleta de dados. Já nas seções 3 realizamos uma 

breve revisão da literatura sobre a segurança pública e as facções que atuam no Brasil 

e em Rondônia, bem como, na seção 4 analisamos a expansão e evolução das 

facções no Brasil e em Rondônia. 

Assim, na seção 5 apresentaremos os resultados da pesquisa, em forma de 

gráficos, onde constam os principais achados da pesquisa. Nas considerações finais, 

evidenciou-se que a principal facção criminosa que atua no Condomínio Orgulho do 

Madeira é o CV-RO e a facção que comanda as ações no Residencial Morar Melhor 

é o PCP - Família do Gueto, um braço dissidente do PCP. Em relação aos inquéritos 

instaurados contra os integrantes das facções ora mencionadas, percebeu-se um 

aumento vertiginoso de homicídios e pessoas presas envolvidas com as facções 

criminosas nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor no município de Porto 

Velho-RO. 

 

 



9 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente, para o estudo, o aporte teórico serão os levantamentos 

bibliográficos, tais como: livros, teses, dissertações, artigos científicos e textos 

retirados da internet sobre a temática em questão. Trata-se de uma pesquisa indireta 

de campo, descritiva e de coleta de dados quali/quantitativos, que supõe o contato 

direto com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através 

do trabalho intensivo de campo, onde através da mesma a preocupação reside mais 

no processo do que no produto. Ainda alude sobre de uma pesquisa do tipo estudo 

de caso, porque iremos nos deter no estudo específico de facções criminosas, através 

de relatórios de investigação que demonstram como tem ocorrido esta atuação em 

dois pontos fixos: Complexo do Conjunto Morar Melhor (Zona Sul) e no Complexo do 

Orgulho do Madeira (Zona Leste) em Porto Velho - RO. 

Configurando-se em casos delimitados, embora possamos encontrar certas 

similaridades em outros lugares, mas existe a singularidade do lugar e contexto local 

do assunto em tela. Portanto, compreendemos que “quando queremos estudar algo 

singular, que tenha um valor em si mesmo devemos escolher o estudo de caso que 

se desenvolverá em duas fases: a bibliográfica e empírica. 

A amostra da pesquisa foi feita através da coleta de dados existentes nos 

relatório de investigação complementares (SEVIC/DECCV) Nº 234/2019, 091/2019, 

009/2020, IPL 31/2019, 119/2019, 178/2020, 67/2020, 176/2019,178/2020, 155/2020, 

042/2020, 057/2020, 013/2020, 103/2019, 120/2019, 149/2019, 106/2019 e Relatório 

Complementar 184/2020 todos da SEVIC/DECCV. Neste diapasão, foram descritas 

as nuances das investigações referente ao tema, onde percebeu-se o grande 

emaranhado da evolução das facções e seu “modus operandi” 

 

 

 

 

 

 

 



10 

3 HISTÓRIA, ORIGEM E EXPANSÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS NO BRASIL 

E EM RONDÔNIA 

 

A origem das facções é dentro dos presídios o que nos chama muito atenção, 

visto que essas facções vão passar a existir em face do sistema prisional. Não houve 

uma arregimentação fora dos presídios para se organizar e orquestrar os crimes. Os 

criminosos sabem que tal situação não tem retorno, e se organizar é portanto, uma 

forma de vivencia um pouco mais atenuante diante de toda sorte de injustiça por parte 

do Estado, bem como os conflitos internos de toda sorte, da violência física aos 

estupros que tem uma conotação muito além. 

Desta forma o sistema tende a ser brutal. Qual a saída? A organização. E como 

já frisamos, os analistas desse sistema reiteram que que está lá dentro não tem 

retorno, então o confronto com o Estado é eminente, e sem a organização não seria 

possível porque o Estado apresenta seus excessos e por conseguinte na ilegalidade. 

A organização cria suas regras e mesmo rígidas são aceitáveis porque 

vislumbra alguma possibilidade mesmo no encarceramento e outrossim para fora. 

Inserindo em seus Estatutos princípios de fidelidade, solidariedade, respeito, 

eliminação de atritos entre seus membros, o que denota a imparcial necessidade de 

união visando cabalmente e fortalecimento da organização, e todos, sem exceção no 

cumprimento de seus diferentes deveres, inclusive o financeiro para o coletivo. 

Por outro lado, Souza (2019) afirma que as organizações criminosas estão 

presentes cada vez mais, chegando a se espalhar em todo o território brasileiro, desde 

os grandes centros até as cidades de pequeno porte, bem como pode-se verificar 

ainda que essas facções de criminosos também já se estabeleceram em outros países 

da América Latina. Portanto, a “intenção dos criminosos em se organizarem em 

grupos para cometerem crimes, tem como principal objetivo se fortalecer cada vez 

mais” (SOUZA, 2019, p. 7). 

No entanto, essa disputa por territórios dentro e fora dos presídios e a 

necessidade de expansão territorial e a organização das facções de criminosos. 

Atualmente no Brasil conta com mais de 80 (oitenta) facções identificadas e 

espalhadas pelas diversas unidades prisionais dos estados e algumas com alcance 

nacional e até internacional (TEIXEIRA, 2018).  
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Abaixo na figura 1 o autor citado, nos fornece um mapa com as principais 

facções de criminosos existentes no Brasil e no Estado de Rondônia: 

 

Figura 01: Distribuição das Facções Criminosas no Brasil e no Estado de Rondônia 

 
Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2018) apud Teixeira, (2018). 

 

Na figura 1 acima, pode-se constatar que as principais facções estão presentes 

em todos os estados da federação. Podemos destacar o Comando Vermelho (CV), 

Primeiro Comando da Capital (PCC), Amigo dos Amigos (ADA). Já na região do 

estado de Rondônia, além das facções tradicionais, surgiram ainda as facções Família 

do Norte (FDN) e Primeiro Comando do Panda (PCP). 

 

3.1 ORIGEM DO COMANDO VERMELHO (CV) 

 

O Comando Vermelho (CV) surgiu na Ilha Grande no Rio de Janeiro. Então o 

cotidiano dos presos comuns, podemos dizer assim, com os presos políticos sob a 

égide da Lei de Segurança Nacional, formalizar o seu Estatuto, executar ações 

confrontado com o Estado atinente ao sistema carcerário ali na Ilha, Estatuto esse que 

se assemelha ao do PCC. O que ocorre é que o envolvimento com o tráfico de drogas 

e armas vão surgir a partir da prisão de um presidiário ali chegado.  
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Rogério Lemgruber, o “Bagulhão”, até 1992, ele foi um dos líderes máximos da 

facção atribuindo a si o próprio título de “Marechal”. Quando chegou a Ilha Grande por 

assalto a banco. O Bagulhão já possuía passagem por tráfico de drogas e inserção 

neste meio, de modo que foi principalmente por sua influência que o Comendo 

Vermelho, antes somente sustentado pela “caixinha”, passou a conquistar espaço no 

mercado de drogas. 

E nesse momento as ações vão para o mundo externo, ou seja, as 

comunidades pobres, a dizer inúmeras favelas onde não se tinha a presença do 

Estado. E esse Estado paga caro até os dias atuais pela sua inoperância. Por 

subestimar presidiários serem incapazes de se organizarem ao ponto de fazer o 

Estado a propor acordos para minimizar ações de extrema violência e outras. 

Soma-se ao Estado, a hipocrisia da sociedade (elite) promotora em muito viés 

das desgraças sociais em que elementos partem para o mundo do crime por falta de 

perspectiva de vida, e vendo isso de perto, esse antagonismo, adentram num universo 

onde suas práticas criminosas levam ao cárcere e essa sociedade vê o Estado como 

um instrumento vingativo. E outro fator que viabiliza a presença das facções nas 

favelas e em outros ambientes de pobreza onde faziam a prática do clientelismo 

devido a omissão do Estado. 

Outros setores seria membros da comunidade ser parente, amigo, vizinho ou 

outro tipo de proximidade com presos ligados ao CV é como cita os pesquisadores, o 

próprio conhecimento do Estatuto do CV, assim as favelas passam a ser solos férteis 

para a facção ali se instalar e agir como uma espécie de entrincheiramento dos 

soldados e comando do tráfico onde ainda hoje seu domínio por forças militares 

parece ser quase impossível. Por outro lado, foi criado uma espécie ojeriza por parte 

da população das favelas em relação as forças policiais tanto no Rio de Janeiro, como 

em outros Estados, mas de forma mais contundente no Rio. 

 

3.2 ORIGEM DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) 

 

O Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo Souza (2019, p. 11) foi 

“inspirado na ideologia que instituiu o CV, fez surgir uma das maiores facções 

criminosas do Brasil”. Para o autor o PCC atualmente tem em seu quadro a maior 

quantidade de adeptos, com a mesma ideologia do Comando Vermelho, qual seja, em 
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“lutar” contra a opressão e o descaso com os aprisionados nos presídios paulistas 

(SOUZA, 2019). O PCC, iniciou-se no Centro de Readaptação (que nunca foi de 

readaptação) da Casa de Custódia de Taubaté. Estabelecimento que ficou conhecido 

como “Piranhão”. Tal estabelecimento penal ficou conhecido como sendo sabiamente 

um local onde os presos eram constantemente seviciados e submetidos a condições 

degradantes de cumprimento de pena; isso contradiz sua função de READAPTAÇÃO, 

sendo esse um dos maiores erros do Estado.  

Diz-se que o PCC tenha sido fundado em 31 de agosto de 1993, durante um 

jogo de futebol dos internos. O que viria a ser a maior facção paulista era, em seus 

primórdios, uma equipe esportiva. A facção iniciou-se com atos de violência não deixa 

de ser uma demonstração de força para todos, seja seus integrantes ou os demais 

presos. Suscita credibilidade, medo, respeito e adesão aos ditames da facção; é como 

se fosse também e obviamente uma oportunidade para uma situação melhor em todos 

os aspectos dentro do presídio e isso vai com o tempo configurar até em fugas. 

Ademais, após vários anos houve a fusão entre as duas maiores facções do 

país, CV e PCC, o qual fomentava o controle da venda de drogas e o tráfico de armas 

na América do Sul, nas principais fronteiras do Brasil, contudo, para o controle das 

rotas internacionais de tráfico de drogas houve uma cisão nas relações entre as 

facções do CV e PCC, ocasionando o rompimento da parceria e consequentemente 

se instalou a guerra pelo domínio das rotas (SOUZA, 2019). 

Internamente seus membros vão delinear ações de como acabar com os maus 

tratos de toda ordem dentro do presídio. Pois estavam vivendo dentro de um dos 

piores presídios. Deste modo, a estrutura do PCC era formada conforme a seguir: 

 

A estrutura organizacional do PCC, em seu início seguia o modelo piramidal, 
entretanto, foi modificada com o passar dos anos. Atualmente, o PCC é 
dividido em células, pois dessa forma é possível que se permita a 
continuidade das ações criminosas, pelos seus líderes em estado de 
isolamento, o que não acontecia no sistema piramidal, porque quando seus 
líderes sofriam punições, os mesmos ficavam impossibilitados de dar ordens. 
(SILVA, 2017 apud GOMES, 2018, p.15). 
 
 

Ademais, essa forma organizada da facção, corresponde ao sistema 

organizacional de uma empresa, porém para angariar recursos financeiro de forma 

ilícita. Não é à toa que na formulação do seu Estatuto e corriqueiramente era lembrado 

o episódio do Carandiru como se fosse um prenúncio de que o próximo seria ali, no 
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Piranhão. Neste sentido, a organização criminosa do PCC criou seu estatuto, bem 

como o organograma de atuação dentro e fora dos presídios, conforme a seguir: 

 
 Figura 02: Organograma do Primeiro Comando da Capital - PCC 

 
 

No organograma e no Estatuto da fundação do PCC ficam claros e muito 

sintetizado no item 11 e 13 (abaixo citados) que foi fomentado pelo próprio sistema 

carcerário desumano no sistema de Taubaté e Casa de Custódia em São Paulo, 

conforme pesquisa na Folha de São Paulo: 

 

“11. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993, numa luta 
descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de 
concentração "anexo" à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem 
como tema absoluto a "Liberdade, a Justiça e Paz".     

13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra 
novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de 
Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 11 presos foram covardemente 
assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da 
sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos mudar a prática 
carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas, massacres nas 
prisões.”  (FOLHA DE SÃO PAULO). 

 

Isso mostra a fragilidade desse sistema, sua incompetência por parte do 

Estado que ao invés de ressocializar os presos, produziram e continuam produzindo 

monstros. Daí surge essa organização que age de dentro dos presídios envolvendo 

subornos de: Agentes Penitenciários dos presídios, Policiais, Advogados, etc.). Esse 
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Estatuto versa de forma determinante sobre a conduta dos seus “filiados” obediência 

as normas impostas pelo Comando; punições aos traidores ou desobedientes como a 

pena de morte sem contestação; a solidariedade entre seus membros e familiares 

com a ajuda de toda espécie; inclusive a proteção aos membros e familiares. Até 

porque os presos não poderiam recorrer nem ao Estado ou outros segmentos sociais. 

É notado nesse Estatuto um procedimento que podemos até dizer em seu interior e 

muitos aspectos éticos. 

Quando se lê no item 13 reafirma-se a situação animalesca pertinente ao 

tratamento no sistema prisional e suas consequências como o massacre de 

Carandiru. Nota-se que no início, essa organização tinha como objetivo primordial a 

justiça, ou seja, um tratamento justo e humano aos presos, as proporções vão ocorrer 

a posteriore. Então a sua expansão se dá também pela inoperância do Estado, é como 

se pensasse que o preso seria a pior classe de pessoa e que nenhum tratamento 

decente poderia lhe ser dado a não ser o brutal, conforme pode ser observado numa 

citação de Moreira: 

 

“Assim, a facção é, antes de tudo, uma tentativa de auto preservação. É 
preciso se manter unido para sobreviver ao ambiente hostil vivenciado dia 
após dia na cadeia. É preciso reconhecer a legitimidade de um soberano que 
imponha regras de conduta e garanta a preservação da vida dentro da 
subsociedade criminal (MOREIRA, 2018, p. 55). 

 

Não fica alheio a ninguém que o sistema prisional na ótica dos seus fundadores 

não deixa de atender o espírito de vingança da sociedade e, por conseguinte a 

necessidade de organização dos presos. Para esses os presos, o sistema é um mero 

instrumento de vingança do Estado visto pela sociedade. Quando as autoridades 

descobrem as lideranças organizadas nos presídios, eles transferem líderes de um 

Estado para outro. Olha aí a inoperância do Estado e a falta de percepção das 

consequências, pois os líderes juntos vão somar ideias e ações, esse foi o caso do 

Comando Vermelho no Rio de Janeiro e com líderes do PCC em São Paulo (que nem 

S. P. deu jeito).  

Além do mais o Comando Vermelho é bem recebido nas favelas, por quê? É 

porque a população tem medo deles? Negativo. É porque o Estado não consegue 

atuar nas favelas agindo em prol do bem comum. Pois um dos fatores foi exatamente 
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a questão de segurança que o Estado deixou de prestar nas favelas ou nunca agiu. 

As facções vão dá essa segurança nas favelas, principalmente do Rio de Janeiro. 

Segundo Teixeira (2018): 

 
Espalhando-se para outras unidades prisionais, o Comando Vermelho 
assumiu dentre outras funções a de assistência e amparo ao preso e a seus 
familiares, garantindo a vinculação, o respeito e obediência de seus 
membros, bem como a facilitação de instalar-se nas favelas e periferias do 
Rio de Janeiro, inicialmente com significativo apoio popular. (TEIXEIRA, 
2018, p. 63). 

 Muitas pessoas não entendem o porquê dos moradores dessas comunidades 

não denunciarem os traficantes e todas as suas ações, mas é porquê na verdade os 

membros das facções oferecem de início a segurança. Existe até hoje um pensamento 

de que onde tem o tráfico não tem roubo, e isso é verdade. Além do mais só existe 

violência exatamente nas comunidades (favelas) quando existe confronto com a 

polícia, as famosas “balas perdidas” ou quando existe brigas de facções por questão 

de territórios.  

Outra falha do Estado: enviar chefes de facções para outros Estados. Eles vão 

disseminar suas ideias de dentro para fora, ou seja, com ex presos agora em 

liberdade, mas que irão agir conforme determinação dos chefes que estão presos. 

Que o cidadão comum nunca vai entender o porquê dos ônibus incendiados, 

retaliações com policiais, explosões de caixa eletrônicos de bancos e assim por 

diante. Então a transferência dos líderes foi um “ledo engano das sociedades”, até 

porque um líder é sempre bem recebido em outro Estado mesmo na condição de 

preso. E mais prova disso, ou seja, dessa união no Rio de Janeiro serviu pra que 

ambas as facções agissem nos territórios um do outro e com ações de tráfico de 

drogas por armas e vice e versa. Neste contexto, as armas servem para manter o 

território e para ações de assaltos de grandes proporções para gerar dinheiro e manter 

todas as necessidades dentro dos presídios de acordo com o Estatuto das Facções. 

E isso vai se expandindo pelo país afora. Esse dinheiro para o bem estar nas 

cadeias parece algo simples, mas não é bem assim. É preciso ter dinheiro para se ter 

acesso a: melhor comida, roupa, drogas pra comercializar lá dentro, subornar agentes 

carcerários, realizar churrascos, festas, visitar íntimas e outros benefícios que só 

gozam quem participam da facção e prestam obediência aos ditames dos seu líderes. 
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Pergunta-se porque tantos presidiários tem esposas que enfrentam filas e 

situações vexatórias para suas visitas? O dinheiro das facções atende as 

necessidades mais básicas das famílias aqui fora, principalmente com boas moradias, 

muitas delas compradas com o dinheiro das ações dos soldados das facções que 

estão em liberdade. Além do mais, tais famílias não teriam outros espaços dentro da 

sociedade para sobreviver e são também fontes de informações para os líderes que 

estão presos. Então é uma engrenagem bem conduzida e por isso tem a denominação 

mesmo que as forças institucionais não queriam admitir do crime organizado.  Amiúde 

a mídia mostra os confrontos onde os bandidos aparecem com armamentos com 

poder de fogo bem mais poderosos que os das Forças Militares. Ao ponto que já houve 

a necessidade de usar ou empregar as forças do exército que estão mais preparadas 

para tal enfrentamento; em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, principalmente. 

Isso não deixa de ser para a sociedade uma vergonha institucional. Mas é o resultado 

da falta de ações do Estado nas favelas do país, situação essa de condição social que 

foi criada ao longo da história pelas elites. 

Outra atuação das organizações são as rebeliões que, conforme o texto, já 

ocorreram em vários presídios e ao mesmo tempo, o que mostra a existência de um 

comando ou comandos dentro e fora dos presídios. E as ações são múltiplas: 

assassinatos de policiais, agentes, inimigos das facções; e suas reivindicações 

remonta-se ao início da fundação do PCC melhores condições nos presídios, 

julgamentos mais rápidos, justiça para os presos, obviamente os membros das 

facções. E essas ações se alicerçam em condições financeiras também das mesmas 

devido suas diferentes ações principalmente num alvo corriqueiro que são os carros 

fortes e a contribuição dos seus filiados que seguem à risca o que prega o Estatuto e 

as determinações dos líderes. Esse aparato financeiro é resguardado pela lavagem 

de imóveis, transportes, comércio variado nas favelas e até transações financeiras 

com a presença de laranjas. 

Mas diante dessas rebeliões organizadas qual foi e tem sido a postura das 

autoridades? Negar a existência. Então mais um engano ou omissão diante de uma 

organização criminosa em que o Estado se viu frágil para agir atinente a uma série de 

circunstâncias em que ele mesmo, o Estado está envolvido por meio de setores da 

Segurança Pública do mundo jurídico e outras vertentes institucionais. 
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Com a expansão organizada das rebeliões e outras ações dos líderes das 

facções de dentro dos presídios, o governo cria o RDD (Regime Disciplinar 

Diferenciado), um mecanismo legal que previa separar os líderes dos demais em cela 

exclusiva. Nessa situação se cria o Decreto 6.877 de 2009, que define no: 

 

Art. 3o - Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, 
uma das seguintes características: 

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante 
em organização criminosa; 

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no 
ambiente prisional de origem; 

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; 

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de 
crimes com violência ou grave ameaça; 

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição 
represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou 

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave 

indisciplina no sistema prisional de origem.  

Esse artigo não deixa de ser um espelho da realidade carcerária, os 

dispositivos aí inseridos não foram antes da citada realidade, o próprio RDD culminou 

em atos de violência de todas sorte exatamente pela transferência dos líderes das 

diferentes facções ou atuantes no mundo do tráfico. Vejam, por exemplo o inciso I que 

verba sobre a prática de crime e relaciona a integridade do preso de outros, uma 

realidade dentro dos presídios como por exemplo os famosos acertos de conta, a luta 

por espaço territorial para as ações do tráfico e outros. Então a realidade prisional 

levou a publicação do decreto em pauta, quando na verdade outras medidas poderiam 

ter sido tomadas com o objetivo de atenuar o cotidiano dos presos, fazendo e 

mostrando aos mesmo que a prisão cumprida dava-se pelo fato do crime. Contudo as 

condições carcerárias com os castigos exacerbados e o convívio violento entre os 

presos fez foi resultar num embate de violência entre as facções e o Estado. De acordo 

com Teixeira (2018): 

 

Essa guerra ou conflito que se dá nas “quebradas”, em um perverso ciclo 
vicioso, implica no acirramento da violência dentro das prisões. É que, 
vinculados a facções diversas, onde cada uma defende seu território com 
intensa violência ou os princípios da gangue a que se vincula, esses 
indivíduos que estavam soltos, ao serem presos e se cruzarem nas prisões, 
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transportam os acertos de contas para dentro dos presídios. A cobrança será 
questão de tempo. (TEIXEIRA, 2018, p. 106). 

Mas a situação de organização diante das pretensões das facções já estava 

enraizada em todo o país. O regime servia para mostrar o prestígio dos líderes para 

com a população carcerária e para a própria sociedade que os via apenas como 

pessoas perigosas. Contudo nesse momento já se havia mudado o comportamento 

das lideranças faccionais com postura mais democrática e racionais pertinentes 

inclusive a tomada de decisões que passou agora por uma espécie de colegiado ou 

Tribunal e não por uma determinação isolada.  

Quando se isola um líder da facção não ofusca sua imagem nem minimiza suas 

ações; quando se transfere um líder a retaliação é certa, e recai sobre a sociedade 

que se nega a enxergar a dualidade dessa problemática tão presente na vida dos 

brasileiros, principalmente os desprotegidos pelo Estado sem um aparato de 

segurança pública a contento.  

 

3.3 ORIGEM DA FAMILIA DO NORTE (FDN) 

 

A região Amazônica é uma vasta região que faz divisa com a Bolívia, 

Venezuela, Colômbia e Peru, sendo um dos grandes produtores e exportadores de 

drogas para outros países, bem como também recebem veículos produtos de roubos 

para troca com drogas. Neste contexto, a Família do Norte (FDN) encontrou terreno 

fértil. A FDN também originada nos presídios nacionais e segundo Teixeira (2018) 

atualmente ela é apontada como terceira maior força criminosa do país. Para o autor, 

essa facção tem como base o Estado do Amazonas, que possui extensa fronteira 

internacional e uma geografia bastante peculiar, sendo, portanto, uma região 

estratégica para o tráfico de drogas, o alvo principal das organizações criminosas. 

Surgida bem mais recentemente, sendo criada em 2006, por intermédio da 

aliança entre dois ex-rivais do mundo do tráfico de Manaus, José Roberto Fernandes 

Barbosa, conhecido como “Compensa”, e Gelson Carnaúba, o “G”, chefes de gangues 

locais, ambos encaminhados para cumprimento de pena em presídios federais. Juntos 

nesse mesmo ambiente, passaram a ter contato com membros de outras facções, em 

especial do PCC e do CV. (TEIXEIRA, 2018, p. 85). 
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3.4 ORIGEM DE OUTRAS FACÇÕES DE MENOR ESPRESSIVDADE 

 

Como já visto anteriormente, há uma infinidade de facções criminosas que 

atuam dentro ou fora dos presídios, porém, algumas são de menor expressão, mas 

tão violentas quanto as demais. De acordo com Souza (2019) são dissidências de 

outras facções como por exemplo “Amigos dos amigos” (ADA). A ADA teve sua 

fundação nos anos noventa, no interior dos presídios cariocas, cabe registrar que a 

criação desse grupo criminoso resultou da junção de traficantes e policiais corruptos. 

Foi então que ADA aproximou-se da então facção criminosa PCC (SOUZA, 2019). 

Já a facção Terceiro Comando (TC), antiga aliada da ADA e atualmente tem 

rivalidade com o PCC, foi criada por criminosos oriundos do CV na década de oitenta, 

nos presídios do Rio de Janeiro. Esta facção atraiu policiais que se corromperam. O 

TC teria surgido a partir da Falange Jacaré que se opunha ao Comando Vermelho. 

Existem ainda informações a respeito de sua origem no sentido da organização ter 

sido criada em decorrência de uma dissidência do Comando Vermelho, associada a 

policiais que iniciaram suas atividades criminosas (SOUZA, 2019). 

Outra facção criminosa, segundo Souza (2019) é o Terceiro Comando Puro 

(TCP) que após a morte de alguns chefes das facções TC e ADA no presídio de 

segurança máxima de Bangu 1 no Rio de Janeiro. Para o autor a origem do TCP foi: 

 

No conjunto de favelas denominado Complexo da Maré, em Bonsucesso, 

Zona Norte do Rio de Janeiro, no ano de 2002. Assim como outras 
organizações, o TCP também surgiu de uma divisão de outra organização 
criminosa anterior, o TC. No ano de sua fundação, o TCP se apresentou como 
uma organização criminosa de pequeno porte cuja ação principal era o tráfico 
de drogas. Uma característica comum presente nas novas organizações 
criminosas brasileiras é o tipo de crime a ser praticado sendo que o tráfico de 
drogas e de armas assim como a lavagem de dinheiro são as principais 
atividades (SOUZA, 2019, 14). 
 

Algumas dessas facções criminosas citadas anteriormente, também tem 

ramificações no Estado de Rondônia, conforme veremos a seguir: 
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4. O SURGIMENTO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS QUE ATUAM EM RONDÔNIA  

 

Antes de iniciar o tema em si, faz-se necessário uma análise ampla do contexto 

que envolve a problemática. Os fatos aqui abordados são complexos, pois, refere-se 

a tempos remotos do contexto histórico, de como surgiram às facções criminosas. O 

termo facção, diz respeito as organizações criminosas, que é algo intrínseco, no 

contexto dos atos ora perpetrados, na sua persecução, pelos indivíduos que a 

praticam. Neste sentido, as instituições de segurança pública vêm buscando formas 

eficazes de resolver os problemas contemporâneos, especialmente em relação aos 

crimes cometidos por facções criminosas.  

De acordo com estudos elaborados por Teixeira (2018) identificou as seis 

principais facções criminosas que atuam no Estado de Rondônia, sendo elas: 

 

o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC), ambas 
de caráter transnacional, Família do Norte (FDN - ainda incipiente no Estado), 
Primeiro Comando do Panda (PCP – de origem local), além de outras duas 
(também de origem local) conhecidas por Crime Popular (CP)58 e Amigos 
Leais (AL). Destas, ao menos quatro apresentam ações mais marcantes no 
meio prisional, sendo elas o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando 
da Capital (PCC), o Primeiro Comando do Panda (PCP) e a Família do Norte 
(FDN) (TEIXEIRA, 2018, p. 92). 
 

Atualmente a segurança pública está sendo afetada por essas facções 

criminosas, deixando a sociedade insegura e a mercê desses criminosos. Segundo 

Oliveira Junior (2020) no Brasil alguns fenômenos criminais são analisados 

empiricamente e as análises cientificas não são tratadas com o devido rigor 

metodológico para dar maior credibilidade aos trabalhos estatísticos relacionados a 

criminalidade. Por outro lado, o autor afirma ainda que também há diferenças 

metodológicas na apuração dos resultados dos crimes letais de maior gravidade. 

No ano de 2014, foi produzido um relatório de inteligência da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), advertindo os órgãos de segurança 

pública sobre as mortes violentas cometidas por facções em busca de disputa 

territorial, entre esses novos dissidentes do crime organizado. Assim, no ano de 2017, 

não diferindo dos estados do Amazonas e Acre, surge um grupo criminoso em 

Rondônia especificamente na capital Porto Velho, denominado Primeiro Comando do 

Panda (PCP), o qual foi se consolidando com a própria criação do seu estatuto. Assim, 

este grupo agia de forma bastante violenta com seus opositores, incidindo em várias 



22 

mortes com requinte de crueldade e com um estatuto definindo as funções da 

Organização Criminosa (ORCRIM). Com o surgimento desta facção, algo novo salta 

os olhos das polícias, que é inserção de mulheres como peças chave nos crimes, 

inclusive, funções de chefia. 

Com as disputas territoriais, as Facções passaram a invadir conjuntos 

residenciais na capital, como por exemplo, os conjuntos residenciais populares 

denominados “Orgulho do Madeira” que foi ocupado pelo Comando Vermelho e 

Conjunto Residencial “Morar Melhor” que foi invadido pelo PCP.  O grupo criminoso 

PCP, foi criado dentro do presídio na capital, com estatuto definido e distribuição de 

funções a todos os componentes da ORCRIM. O “Sintonia Final” é o chefe que 

determina ao seu “staff” quais serão as atividades criminosas a serem executadas e 

administra os recursos financeiros da facção.  Ainda há na estrutura, a função “gets” 

(gerentes da quebrada), que definem as áreas a serem dominadas. 

Neste sentido, elaboramos o quadro organizacional das organizações 

criminosas e facções que atuam nos condomínios Orgulho do Madeira e Morar 

Melhor, conforme figura 03 a seguir: 

 

Figura 03: Quadro organizacional da facção Primeiro Comando do Panda - PCP 

 Fonte: Elaborada pelos autores  

 

Deste modo, priorizaram os condomínios ofertados no projeto minha casa 

minha vida, para pessoas de baixa renda, como possíveis alvos de suas ações e 

ocupações. Após estas linhas de ações traçadas por estas facções, começaram as 

invasões aos condomínios mencionados e devido a forma de construção das 
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edificações, estas favoreceram as ocupações pelas facções, onde iam expulsando os 

verdadeiros donos e se instalando por “torre” de prédios e delimitando seus espaços, 

até com controle de portaria. 

Desta forma, estes imóveis residenciais passaram a ser território de ambas as 

facções, tanto Comando Vermelho como Primeiro Comando do Panda. Com isso, as 

mortes violentas passaram a ser frequentes no estado de Rondônia, mais 

precisamente, no município de Porto Velho, o estopim acontece com a primeira morte 

de um líder criminoso em 2017, Jeferson Cavalcante Alvarenga. 

Os órgãos de segurança do Estado, tem montado inúmeras frentes de coalisão 

para investigar e combater a evolução das facções, pois o entorno populacional sofre 

com o aumento dos índices de violência nestas localidades vizinhas próximas a estes 

imóveis. Deste modo, o estudo em tela descreve a ascendência das ocorrências de 

crimes letais devido estas disputas de território. 

Ademais, é de conhecimento geral, os fatos ocorridos esse ano de 2020 a 

morte de um integrante do CV, o qual foi atraído por uma integrante do PCP para o 

interior do “Condomínio Morar Melhor”, onde fora executado. Essa execução foi 

registrada mediante câmeras de celulares por ordem do “Sintonia Final”, 

demonstrando poder e aterrorizando os populares residem no condômino sitiado. 

Por outro lado, o complexo de moradia Orgulho do Madeira tem milhares 

pessoas com densidade populacional maior que muitas cidades de Rondônia. Esse 

complexo está dominado pelo CV que atualmente está em conflito e também usa 

requintes de crueldade nas execuções, inclusive de pessoas que não são ligadas a 

facções exemplo ocorreu no 2018 onde um Haitiano foi morto por parecer com um 

traficante rival. Tanto a facção do PCP, tal como a do CV estão se estruturando 

financeiramente, fortalecendo seu poderio e dificultando o trabalho policial. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nessa seção apresentaremos os dados coletados neste estudo empírico a 

partir dos dados coletados nos. Analisados os inquéritos policiais, percebeu-se que a 

Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada em 

Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) deflagrou a OPERAÇÃO EGOS-

PÓTAMOS em resposta a crimes de homicídios cometidos por membros da Facção 

criminosa PCP- Família do Gueto. Essa operação é um desdobramento das 

investigações dos homicídios das vítimas EMERSON OLIVEIRA DA ROCHA (morto 

em 23/01/2020) e GIOVANA DA SILVA MAGALHÃES, (morta em 12/03/2020), ambos 

adolescentes.  Ao todo foram cumpridos 50 mandados, sendo 22 mandados de prisão 

e 28 mandados de busca e apreensão na cidade de Porto Velho-RO. 

Durante as investigações, os policiais apuraram que os assassinatos foram 

orquestrados e executados por integrantes da facção criminosa PCP – Família do 

Gueto e teriam sidos motivados pela guerra entre facções, sendo identificado vários 

integrantes do PCP que tiveram participação no julgamento e na execução das vítimas 

pelo chamado “TRIBUNAL DO CRIME”. 

Abaixo, podemos verificar o aumento dos homicídios praticados pelas facções 

criminosas, que dominam os residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor na 

cidade de Porto Velho-RO, conforme análises dos inquéritos policiais de 2018 à 2020. 

 

Gráfico 1: Número de homicídios e prisões efetuadas nos anos 2018 à 2020 

 
Fonte: Dados do estudo, 2020. 
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No gráfico 1 acima, ficou evidenciado que houve um aumento significativo de 

pessoas que compõe grupos de facções criminosas, sendo que em 2018 foram 3 

homicídios e 5 prisões de criminosos que pertencem a facções criminosas. Já em 

2019 foram cometidos 3 homicídios com as mesmas características, com um número 

de 28 presos. No entanto, constatou-se ao analisar os inquéritos policiais gerados até 

o final de novembro de 2020, foram cometidos 11 homicídios e 107 prisões de pessoas 

por envolvimento com as facções criminosas. Esses números confirmam que há um 

aumento vertiginoso de homicídios e pessoas envolvidas com as mais vaiadas 

facções criminosas no estado. Abaixo, podemos verificar o aumento exponencial dos 

homicídios praticados pelas facções criminosas, que dominam os residenciais 

Orgulho do Madeira e Morar Melhor na cidade de Porto Velho-RO, conforme análises 

dos inquéritos policiais de 2018 à 2020. 

 

Gráfico 2: Percentual de homicídios e prisões efetuadas nos anos 2018 à 2020 

 
Fonte: Dados do estudo, 2020. 

 

No gráfico 2 acima, ficou evidenciado que houve um aumento exponencial nos 

homicídios e pessoas presas que pertencem a facções criminosas. Em 2018 foram 3 

homicídios e 5 prisões (100%) do total. Já em 2019 foram cometidos 3 homicídios 

permanecendo no mesmo percentual de 2018, contudo houve um aumento de 560% 

no número de 28 presos. No entanto, constatou-se até o final de novembro de 2020 

um aumento de 366% no número de homicídios e 2.140% de prisões efetuadas por 

pessoas com envolvimento com as facções criminosas em relação ao ano de 2018.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao finalizarmos esta pesquisa, houve a necessidade de trazer o objetivo inicial, 

o qual seja, analisar a ocorrência dos crimes violentos letais intencionais no 

confronto entre facções criminosas, especificamente nos residenciais Orgulho do 

Madeira e Morar Melhor no município de Porto Velho-RO. 

Ainda com o objetivo de comprovar a hipótese estabelecida na introdução deste 

trabalho, foi verificado que a facção FDN não atua nos citados residenciais. No 

entanto, a principal facção criminosa que atua no Condomínio Orgulho do Madeira é 

o Comando Vermelho (CV-RO) e no Residencial Morar Melhor a facção que 

comanda as ações é o Primeiro Comando do Panda (PCP) - Família do Gueto, um 

braço dissidente do PCP. 

Em relação aos inquéritos instaurados contra os integrantes das Facções ora 

mencionadas, percebeu-se um aumento vertiginoso de homicídios e pessoas presas 

envolvidas com as facções criminosas nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar 

Melhor no município de Porto Velho-RO. Esse percentual chega a 366% no número 

de homicídios e 2.140% de prisões efetuadas de pessoas com envolvimento com as 

facções criminosas em relação ao ano de 2018. 

Esses crimes violentos cometidos por essas facções criminosas, tem como 

objetivo amedrontar os rivais e ampliar seu domínio territorial para expandir seus 

negócios ilícitos, tais como: tráfico de drogas, roubos a estabelecimento comerciais 

e bancários, extorsões, entre outros. 

Dessa forma, os resultados apontam para que haja a necessidade de novos 

estudos sobre as facções de criminosos que atuam no Estado de Rondônia para que 

os entes estatais possam implementar ações de combate ao crime organizado. 
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