Salve Geral: Organizações criminosas e corrupção pararam São Paulo
Autor 1 (Adriano Teixeira Ananias)1; Autor 2 (Alessandra Bittencourt Porzel)2; Orientadora
3 (Dircilene da Silva Ladico)3;
1

Discente de Direito – Faculdade de Balsas/UNIBALSAS – adrianobalsas@hotmail.com;
2
Discente de Direito – Faculdade de Balsas/UNIBALSAS – ale_porzel@hotmail.com;
3
Professora Orientadora – Faculdade de Balsas/UNIBALSAS – dircileneladico@hotmail.com.

RESUMO: O filme Salve Geral, de Sérgio Rezende, inspirado em fatos reais, exibe as mulheres por trás do
comando e mostra que a lei e a ética quando são postas a prova, o que impera é a força, bem como demonstra
a corrupção favorecendo as organizações criminosas. Em maio de 2006 iniciam-se vários ataques às
delegacias de policias, ônibus incendiados, ameaças a metrôs e aeroportos, liderada pelo comando. Lúcia
envolve-se com Ruiva, advogada do líder do Partido, essa mulher começa usá-la em missões que ligam ao
Comando. Ela sem dinheiro acaba aceitando desafios perigosos, estando no limite entre a legalidade e o
crime. De outro lado o Partido vive uma luta interna no presídio, entre o poder e a demonstração de força, o
governo transfere a liderança e é o estopim para o “Salve Geral”, que significa “recado” e, assim, São Paulo
vive momentos cruéis de violência e horror.
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INTRODUÇÃO
O Filme Salve Geral do diretor Sérgio Rezende com algumas filmagens realizadas no Complexo
Penitenciário Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, desativado há três anos exibe o que ocorreu em maio
de 2006 na capital paulista. Ao observar o filme discutiu-se a realidade do cenário do sistema penitenciário
com o envolvimento das organizações criminosas e o comando do crime no meio social pelos chefes do
partido sob a omissão do Estado. De certa forma, há um grande envolvimento de pessoas de diversas classes
sociais que contribuem para que essas organizações criminosas se proliferem e tenham ramificações em
vários setores públicos.
Neste filme observam-se pelas cenas os problemas que o sistema penitenciário enfrenta e, que
deveria funcionar de acordo com as regras de boa convivência as quais são desrespeitadas por vários
aspectos sociais. Percebem-se ainda as situações de atuação da rede criminosa dentro e fora do presídio.
Pode-se perceber que há advogada que contribui com execução de ações advindas dos chamados chefões do
partido e também há aquela que pela necessidade se sujeita a realizar tarefas, no tênue limite entre a
legalidade e o crime. Pessoas jovens, muitas vezes por necessidades e falta de informação acabam caindo nas
mãos de criminosos, como é o caso do jovem HD, que cuida da comunicação entre os detentos e seus
“irmãos”. O delegado que manipula situações entre os criminosos e tenta se auto promover perante o
secretário de segurança por meio da imprensa mostrando os casos concretos de prisões forjadas. Participação
dos agentes penitenciários em facilitar a entrada de drogas, aparelhos telefônicos dentre outros objetos não
permitidos pelo regimento interno do presídio. Tudo isso, facilita a comunicação e o aumento de práticas
criminosas por parte dos detentos como pelos seus “irmãos” do “partido” que agem de forma coordenada
fora dos presídios.
Assim, conseguem matar juízes, promover a proliferação de drogas e armas no meio social. Para
tanto, há violentos tiroteios e mortes entre os líderes de alta periculosidade do partido a fim de sucederem no
comando. Para isso, a morte de um líder é automaticamente a sucessão de outro criminoso. E, quando isso
começa envolver mortes de autoridades públicas, o governador emprega a força estatal mantendo esses
líderes em segurança máxima na tentativa de demonstrar quem de fato detém o poder. Porém, mesmo assim
a comunicação entre eles ocorre e inicia-se o recado para governador, destruindo-se os transportes públicos e
privados, ataques a delegacias de polícia, ônibus incendiados, ameaças a shoppings, metrôs e aeroportos,
provocando dezenas de mortes.
O governo diante de uma pressão social muito grande decide negociar com a organização criminosa
e determina o retorno dos detentos perigosos do partido para presídios comuns. Após todos esses episódios o
governo informa para a população daquele local que o clima voltou ao normal e que não foi feito negociação
do estado com a organização criminosa, mais uma vez, não se rendendo e tentando demonstrar seu poder,
mentindo para a sociedade. Porém, acaba sendo visíveis as condições impostas pelos líderes do comando e
aceitas pelo Governo. Nesse sentido, vê-se que o problema apenas fora amenizado por meio da remoção da
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anomalia ali existente. O que deveria ser feito era um plano de ação para acelerar os processos dos detentos,
respeitando-se todas as garantias fundamentais dos presos concretizadas em nossa carta maior de 1988,
punindo-se com rigor os casos de corrupção. Assim, diminuiria significativamente o caos no sistema
penitenciário tornando-se o cumprimento da pena de forma digna pelo detento.
MATERIAL E MÉTODOS
O método de abordagem, utilizado na maior parte do texto, foi o indutivo e observação assistemática
em equipe não-participante do Filme Salve Geral. Eventualmente utilizou-se o método dedutivo, por ser o
mais adequado para o tratamento de alguns aspectos do tema central. O método de procedimento é o
monográfico, ou seja, estudo das rebeliões ocorridas nos presídios em maio de dois mil e seis em São Paulo.
Quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória e descritiva. Exploratória porque se pretende
colaborar com o desenvolvimento de novas idéias e promover o descobrimento de novas intuições acerca do
tema preposto colaborando com o desenvolvimento científico. Descritiva porque visa delinear as questões
principais sob um enfoque crítico e esclarecedor.
Além de pesquisa bibliográfica foram também utilizadas pesquisa documental, revistas, internet e
leis.
A bibliografia foi formada pelas obras citadas no texto, que contribuíram diretamente para o
desenvolvimento das idéias e argumentos que levaram à conclusão do estudo.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Algumas cenas do filme deixam clara a corrupção existente não só no caso em tela, mas também na
política, e que impera no meio da sociedade como um círculo vicioso que envolve o trinômio: pobreza,
corrupção e violência. Cita-se não só a pobreza patrimonial ou monetária, mas a de honestidade, caráter,
caracterizando não somente como vítimas e culpados, mas numa conjuntura geral, quase todos somos
corruptos, a mercê da tentação, aptos a qualquer momento ceder a ela e nem que seja pouquíssimo
enveredar-se por caminhos tortuosos, que nos levam ao crime.
Cabe a discussão sobre a ética da advogada Ruiva, onde ela demonstra a realidade das cadeias, com
misto de várias mulheres que freqüentam os presídios brasileiros, e fora atuam como mandantes dos
criminosos, por familiarizarem com a causa dos presos ou também por serem submissas. Fica notório que
essas pessoas têm desvios de caráter, não se acredita que seja devido à profissão que exercem, pois o
advogado não deve confundir a defesa processual com as atitudes ilícitas dos seus direitos, pois quando esses
dois campos são misturados, ocorre um grave problema ético. O que é importante sempre frisar nas
faculdades e cursinhos preparatórios da OAB, sobre o código de ética da profissão. Por sua vez, existem
muitos casos onde os advogados começam defendendo bandidos de favelas, fazendo-lhes muitas promessas e
por não conseguir cumpri-las, acabam por enveredar-se no crime, ou até aqueles criminosos, que pagam
faculdades de Direito aos marginais para que possam infiltrar no campo jurídico e defender-lhes
posteriormente, dando-lhes benefícios dentro da legislação. Discute-se também a corrupção de juízes,
promotores, delegados, policiais, agentes carcerários que fazem parte do crime, se corrompendo por
migalhas e ficam a mercê da criminalidade, sendo tão inescrupulosos quanto os bandidos.
O Artigo 133 da Constituição Federal, a advocacia, enquanto atividade essencial à administração da
Justiça, não pode sobreviver sem Ética. Devendo-se refletir sobre tal comportamento ético-disciplinar dos
advogados, não podendo colocar os profissionais desta área como uma grande massa de pessoas sem moral
ou de comportamento duvidoso. Em São Paulo existem 160.000 mil advogados onde 12.000 estão
respondendo processos disciplinares, mas visto algumas queixas serem indevidas ou improcedentes, sobram
3.000 apresentam problemas, sendo apenas 2% (dois por cento) dos advogados inscritos. Cabendo ao
Tribunal de Ética e Disciplina, corrigir e afastar esses maus profissionais, dando resposta à sociedade
(HAIDAR, 2000).
A lei que impera entre a marginalidade, formando um estatuto, com regras e deveres, impostas pelo
partido. Sobe (Matar/Morrer), Festas (ataques) e Partido (PCC). O PCC atua dentro e fora dos presídios,
sendo que em São Paulo, exerce um papel na relação entre presos/administração prisional, mas, sobretudo,
na relação entre a população carcerária, intervindo diretamente na resolução de conflitos e exercendo o papel
de árbitro e juiz, inclusive impondo punições, quando se considera que seja o caso pela liderança, além de
que fora das prisões, em algumas regiões das periferias, seu papel é o mesmo, o de regulação das normas de
condutas internas ao “mundo do crime”, existindo como regra geral de conduta, ou seja, se existe um caso de
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injustiça, os seus membros, ou recorrem ao Estado, a uma igreja, também pode se recorrer à imprensa, ou
ainda aos “irmãos”, que são os líderes do partido. Sem deixarmos de mencionar uma principal função das
lideranças do PCC nas prisões, que é o estabelecimento de diálogo com a administração prisional, fazendo a
ligação entre a população carcerária. Isso tudo, ocorre devido à corrupção impregnada nos servidores
públicos e pessoas de outras classes que facilitam a utilização de mecanismos por parte dos criminosos
fazendo com que haja uma fortificação desses líderes no seio da sociedade. Assim, fere-se o princípio da
dignidade humana que está inserido no art. 1º, III, da nossa Carta Magna de 1988.
CONCLUSÃO
A temática principal do filme é sem dúvida “a propaganda do primeiro comando da capital como
fruto de um sistema e de um Estado Falido”, claro não deixa de ter um fundo de verdade nessa premissa,
porém podemos verificar um pouco de exagero ao que concerne a falta de ideologia em que o partido atenua,
pregando a “Paz, Justiça e Liberdade” como sendo única e exclusivamente a verdade, como ética. Se
analisarmos, pode se verificar que isto não passa de uma mentira, apregoada pela liderança, pois fica notório
que o PCC não é o que prega, nem para a massa carcerária. Os próprios prisioneiros, que vivem encarcerados
nesse sistema, convivem de forma esmagada, chantageados, violentados pelo partido, e também nas
periferias de São Paulo.
O filme demonstra a “desmoralização” da polícia, desvendando de forma contundente agentes
corruptos, deixando de enfatizar o fato de que no ano de 2.006, foi perdido de forma covarde dezenas de
audaciosos policiais, sem sequer citá-los, ou fazendo menção somente ao número de polícias que morreram
contra os do partido, destaca apenas que estão ganhando, pois o numero de criminosos mortos é maior.
O longa-metragem trouxe a realidade para as telas, mostrando o pânico dos paulistanos, que tiveram
que se encarcerar em suas residências, em fuga da violência manifestas nas ruas, avenidas da cidade de São
Paulo, comércios foram fechados, alguns saqueados e muitos queimados e depredados, uma violência
assustadora que reflete que o Estado por vezes fica a mercê dos marginais, por ter um sistema penitenciário
falido.
O caos e o medo entre a sociedade paulistana foram generalizados e não foi somente ao domingo, dia
das mães, mas também na segunda-feira, um pânico espalhado de forma brutal a toda população.
Salve Geral dá “moral” para o PCC, e desta forma influência negativamente os jovens que estão
perdidos na periferia de São Paulo, pois da mesma forma que se copia boas ações, há aqueles que são
copiadores das más, espera-se que o filme não seja responsável por criar jovens revoltados contra a
sociedade e que sirva como reflexão para que o Estado puna com rigor os corruptos e que os processos dos
detentos sejam mais céleres com cumprimento da pena de forma digna, assim evitar-se-á rebeliões e mortes
de pessoas inocentes fazendo com que a paz social volte para a sociedade.
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