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RESUMO

Estatísticas oficiais atestam que foram contabilizados no estado do Ceará, em 2008, 08 (oito) roubos a bancos. Em 2016, apenas no primeiro 
trimestre do ano, já haviam sido contabilizados 10 (dez) assaltos a agências bancárias, uma elevação média de 400% (quatrocentos por cento) 
nesse tipo de delito. Entre 2010 e 2014 ocorreram 402 (quatrocentas e duas) criminosas contra agências bancárias, o que levou o Ceará a figurar 
em 3º lugar entre os Estados com maior número de assaltos a bancos, perdendo apenas para São Paulo (1º lugar) e Rio de Janeiro (2º lugar). Além 
disso, segundo o jornal Folha de São Paulo, a organização criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital é a maior e mais bem aparelhada do país, 
atuando em vários estados do Brasil. Teria, segundo esse jornal, sido criada por oito presos, em 1993, contando atualmente com cerca de 
130.000 (cento e trinta mil) membros, dentro e fora dos presídios. Atualmente tem como chefe Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido 
como “Marcola”, que está preso por assaltos a bancos entre outros crimes. O roubo a bancos, seguido pelos os assaltos a cargas e o tráfico de 
drogas são os principais crimes da organização. Desse modo, tendo em vista a coincidência do aumento da quantidade de crimes no estado, que 
são, notoriamente, de especialidade da organização criminosa, surge o questionamento para essa pesquisa: O aumento do número de assaltos a 
bancos é reflexo da expansão das atividades do PCC no estado do Ceará? Então, o objetivo geral da pesquisa é verificar a existência e a amplitude 
das eventuais relações entre a expansão do PCC para o Ceará e o grande crescimento de assaltos a bancos no Ceará. Para atingir esse objetivo, a 
pesquisa foi proposta com os objetivos específicos: a) analisar de forma quantitativa e qualitativa a evolução dos assaltos a bancos no Ceará e as 
medidas adotadas para reprimir esses crimes; b) descrever os principais fatores atrativos e os motivos determinantes para as facções criminosas 
ingressarem no Ceará; a) identificar os principais indícios da presença no PCC no Ceará e o momento em que esse movimento teria sido iniciado. 
Para alcançar os objetivos delimitados a presente pesquisa visa abordar um estudo de caso da relação da organização criminosa (PCC) com o 
grande aumento no número de assaltos a banco no Estado. Busca-se proporcionar uma maior familiarização com o problema com vistas a torná-
lo mais explícito ou a construir hipóteses, fundamenta-se, portanto, em uma pesquisa exploratória. Trata-se de pesquisa quanti-qualitativa, pois 
visa obtenção de números e compreender/interpretar o comportamento da organização e sua possível escolha do Estado do Ceará para a prática 
de assaltos a bancos e, também, obter dados para o enriquecimento do estudo, tratando-se, portanto, de pesquisa documental e bibliográfica. No 
primeiro capítulo verifica-se o crescimento da quantidade de assaltos a bancos com uma possível chegada ou não do PCC, fazendo também uma 
análise da legislação aplicável para a repressão de organizações criminosas e das medidas adotadas no estado. Depois, realiza-se uma descrição 
do ambiente de segurança no estado e das circunstâncias que possam ter atraído a organização criminosa para o Ceará como um lugar propício 
para o desenvolvimento de suas finalidades. No terceiro capítulo é realizada uma análise documental para identificar um possível marco inicial 
para a migração do PCC para o Ceará. Por fim, realiza-se o exame dos elementos extraídos da pesquisa, concluindo-se que os objetivos propostos 
foram atendidos, com a apresentação uma resposta ao questionamento, no sentido de que, em verdade, houve uma migração do PCC para o 
Ceará, a partir de 2010, quando foram adotadas medidas de segurança pública mais ostensivas em outros estados, o que se contratou com o 
cenário de deficiente infraestrutura de segurança do Ceará, em especial nas cidades do interior do estado.
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