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"Aquele que conhece o inimigo e a si
mesmo lutará cem batalhas sem perigo
de derrota; para aquele que não
conhece o inimigo, mas conhecem a si
mesmo, as chances para vitória ou para
a derrota serão iguais; aquele que não
conhece nem o inimigo e nem a si
próprio, será derrotado em todas as
batalhas".
Sun Tzu - A Arte da Guerra
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INTRODUÇÃO:

Após 8 (oito) anos da 1ª edição, é necessário pensar em reformular o Glossário de
Palavras e Expressões Utilizadas por Facções Criminosas e Presos, atualizando-o
em face à atualidade do linguajar da criminalidade.

Mais uma vez, ratifico que essa comunicação possui atualização quase diária,
tendo sua origem, quase sempre, das palavras do cotidiano do universo carcerário
e das ruas, ou seja, havendo a necessidade e a oportunidade específica, surge
um jargão ou palavra nova, até mesmo reinvestida de significado.

A comunicação própria (escrita e oratória) é um dos meios utilizados pela
criminalidade como elemento facilitador de suas ações, embora atualmente a
linguagem utilizada por internos em unidades prisionais e por criminosos em geral,
também está presente nos veículos de comunicação de massa, e também no dia a
dia da sociedade.

Reitero que o linguajar utilizado no Sistema Prisional e pela criminalidade, pode
variar nos seus significados e interpretações, que atingem as unidades prisionais
de toda a Federação.

A experiência e aprendizado na preparação da primeira edição tiveram grande
contribuição neste trabalho, afinal a sociedade civil organizada, e principalmente
as populações das grandes cidades ainda continuam assistindo o fenômeno
violência e criminalidade presente no dia a dia a níveis alarmantes, e este
problema já atinge há algum tempo cidades que não estavam inseridas no
contexto “centros urbanos”.

Finalizando, o conhecimento aqui disponibilizado é colocado principalmente à
disposição dos profissionais da comunidade de Inteligência, Segurança Pública e
Sistema Penitenciário.

JORGE ALEXANDRE SALVADOR MOTA
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A

A casa caiu !: Ser preso, descoberto, outros.
Abafar: Operação Policial intensiva, dura, outros.
Abaixar a saia: Humilhação, espécie de terror para não arrumar problema, ficar
quieto.
Abajur: Campana, vigiar, outros.
Abanar: Sinal utilizado por presas para comunicação.
Abastecido: Com muito tóxico, armas, outros.
Abraçar a boca: Tomar a boca de fumo de assalto/ invadir na marra.
Abraçar: Fazer negócio, acerto, acordo,outros
Acerto de contas: Utilizado para julgamento entre bandidos / execução.
Acerto: Negócio, pagar propina, acordo,outros.
Ácido: LSD, drogas, outros.
Açúcar: Cocaína.
ADA: Sigla da suposta facção “Amigo dos Amigos”.
ADALL: Sigla da cisão da suposta facção ADA no Morro do Chapéu
Mangueira/Leme, Significa Amigo dos Amigos do Lulu (Traficante local).
Adianto: Favor,ajuda.
Agá: Conversa fiada, engodo,outros.
Agarrar na grade: Ficar em situação cômoda, pedir socorro, outros.
Aguardar na disciplina: Comando para o preso aguardar atendimento e
demonstrar respeito com o Servidor / policial.
Águia: Helicóptero da Polícia, indivíduo esperto, outros.
Ajudazinha: Suborno, propina,outros.
Alça de balde: Otário, o que segura tudo.
Alcione: Drogas, outros.
Alemão: Inimigo, preso de outra facção.
Algodão: Cocaína.
Alibã: Chamada entre os presos para alertar de que há funcionário na Galeria.
Alicate: Bandido encarregado de desativar ou destruir alarmes/cadeados, outros.
Alto: Sob efeito de entorpecente, embriagado, outros.
Alvará do Padre Chico: Sentença de morte, outros.
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Amarelar: Ficar com medo, covardia, desistir do combinado, outros.
Amy Winehouse: Cocaína (Embalagem), entorpecentes, outros.
Anastácio (a): Bobo, otário.
Andar de cima: Céu (Depois de morrer).
Andar no sapatinho: Quieto, sem arrumar problemas.
Andar rebolando: Preso/interno com jeito afeminado.
Anel de barbante: Simbologia Homossexual.
Antena: Ouvido, orelha.
Apagar: Homicídio, matar.
Aplicar: Aplica, aplica....(Dar tiros,rajadas),outros.
Ar baby: Fuzil AR 15 compacto.
AR: Fuzil AR 15.
Arma: Dinheiro.
Arregaçar: Matar, espancar, outros.
Arregado: O mesmo que “tá arregado”, com propina paga (Para não haver
interferência policial),já acertado pagamento,sob controle,outros.
Arrego: Propina, suborno.
Arriada: Volta, engano, má fé.
Arriar o jogo: Começar a jogar baralho.
Arroz: Cocaína.
Asa no pé: Fugir correndo.
Aspira / Aspirina: Aspirante a Oficial da PM, Cocaína, outros.
Assinar um...: Autuação em Delegacia de Polícia por Autoridade Policial
(Tipificação Penal/CP).
Atravessar: Passar para o outro, ser transferido de uma Unidade Prisional/DP
para outra.
Avenida: Corte feito com navalha.
Avião: Atravessador de tóxico, aquele que faz entrega de entorpecente.
Azedar: Situação ou clima ruim, problema, outros.
Azeitona: Munição, projétil de arma de fogo.
Azul /Azulão: Policial Militar.
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B
Babado:Clima ruim, situação vendida / tensa.
Bagagerar: Ajudar, proteger.
Bagana: Resto de cigarro de maconha.
Bagulhada: Ferir a faca ou estocada.
Bagulho: Cigarro de maconha, entorpecente, outros.
Baixar: Homicídio, matar, outros.
Bala: Comprimido de ecstasy (Utilizado em eventos),outros.
Balançar a cadeia: Revolta, gritaria, tumulto, outros.
Balancinho: Corda usada como apoio para serrar grades.
Balangar: Causar tumulto, Confusão, dar tiros,outros.
Baleada: Expressão utilizada em unidade prisional feminina – o mesmo que
menstruada.
Baleeira: Suposta facção “ADA” no Município de Campos / RJ, outros.
Balinha de tuti-fruti: Ecstasy.
Balinha: Unidade de maconha, pequena quantidade.
Bambi: Homossexual.
Banca: Boca de fumo, movimento, outros.
Banda: Andar,dar um passeio.
Banho: Enganar, passar para trás, outros.
Barca: Ato de ser transferido, VTR policial, viatura policial,outros.
Barriga de aluguel: Juiz que decide sobre sentença fora de sua área ou
jurisdição, pessoa que é utilizada por outra para fins diversos, outros.
Barriguda: Grávida.
Baseado: Cigarro de maconha.
Bater boca na grade: Discutir,reclamar (geralmente com os Servidores).
Bater grade: Verificar se há grades cerradas.
Bater: Entregar, delatar.
Beca: Roupa nova.
Beiçudo: Ventilador.
Berimbolar: Tumultuar,rebelião, outros.
Berrado: Situação irregular,carro roubado,entregar,outros
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Berro: Arma de fogo.
Bicho Solto: Assaltante, bandido perigoso.
Bicho: Assassino, matador,violento.
Bico: Fuzil.
Bicuda: Faca, estoque.
Bicudo: Fuzil.
Biombo:Local de moradia (cadeia e/ou na Rua), endereço, casa.
Biscoito: Arma de fogo (Pistola,revólver),outros.
Bizorou!: Expressão utilizada para dar alerta diversos.
Blindadinho: Ânus.
Blindado: Viatura da Polícia (Caveirão), veículo blindado, ânus,outros.
Blindão: Rigoroso, honesto, correto.
Bobo alegre: Relógio despertador.
Bobo: Relógio.
Boca de ferro: Microfone, auto-falante.
Boca de sabão: Fofoqueiro,delator, alcagüete, outros.
Boca do boi: Centro da latrina.
Boca: Local utilizado por criminosos para venda de tóxicos.
Bocada: Comunidade, local, morro, outros.
Boi na linha: Escuta telefônica, grampo, prestando atenção na conversa.
Boi: Vaso sanitário.
Boiando: O mesmo que boiar.
Boiar: O mesmo que descuidar da segurança,estar de bobeira na pista,desatento.
Bola da vez: Aquele que vai ser o próximo.
Bola/Bolinha: Viatura da Polícia modelo Gol “bolinha”.
Bolada nas costas: Traição, covardia, outros.
Bolado: Desconfiado, aborrecido, outros.
Boldinho: Maconha de boa qualidade,outros.
Bolsa de vacilação:Utilizada em unidade prisional feminina – Bolsa de alimentos
conduzida por familiares ou visitantes.
Bomba: Aparelho celular utilizado por vários presos ao mesmo tempo em diversas
cadeias, outros.
Bombado: Doidão, cheirado, forte, outros.
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Bombeirinho: Cachaça artesanal feita na prisão.
Bonde: Comboio de traficantes / bandidos.
Book: Isolamento, castigo (O mesmo que “Buque”).
Boqueteira: Mulher do tráfico (Utilizada para ato sexual oral).
Bordado: Dinheiro, outros.
Borrou: Expressão usada para quando se aproxima autoridade /
Servidor,alerta,outros.
Bota-fora: Advogado.
Botar na Fita: Encaminhar na situação em que existe algum tipo de
vantagem,outros.
Botar na vala: Matar.
Botar no laço: Enforcar.
Botar para quebrar: Tumultuar com violência, dar prejuízo, destruir, Matar,
espancar, outros.
Botina: Policial feminina homossexual.
Botinha: Cigarro, outros.
Boy: Homossexual.
Bracelete: Algema.
Branco: Cocaína.
Brilho: Cocaína.
Brilhoso: Anel de diamante, jóia,outros.
Brinquedo: Armas,tóxico,outros.
Briosa: Quentinha, alimentação.
Brizola:Tóxico,material entorpecente, outros.
Bronca: Assalto,tipificação penal do crime cometido.
Bronze: Dinheiro.
Brotar:Sair do lugar/local,aparecer, mostrar a cara, outros.
Bucha: Indivíduo utilizado para assumir atos ilícitos de outro.
Bunfa: Dinheiro.
Buque : Cela de segurança , castigo, isolamento.
Burão: Carro de transporte de preso, viatura policial.
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C

C4: Explosivo restrito de uso militar.
Cabelo: Aquele que acompanha o gerente / cabeça da boca.
Cabra: Veículo roubado (Carro, moto, outros).
Cabriteira: Nome dado a estradas irregulares da fronteira do país por onde há a
rota de tráfico de armas e drogas, outros.
Cabrito: Automóvel roubado, adulterado ou furtado, preso homossexual, material
produto de furto ou roubo, outros.
Cabuloso: Perigoso, ameaçador, problemático, outros.
Cachorrinho: Delator, alcagüete, informante da polícia.
Cachorro louco: Preso sem controle, que sempre arruma problema, maluco, que
dá ataques de surpresa, outros.
Cachorro: Armas,drogas,outros.
Cadeado na manha: Cadeado sem estar totalmente fechado / batido.
Cadeia de barbante: Cadeia fácil de fugir, com segurança frágil.
Cadeia mamão: Cadeia fácil de fugir, UP com supostas regalias e rotina
diferenciada.
Cadeia sinistra: Preocupante, que está acontecendo ou algo sendo planejado.
Cadeião: Cadeia grande, difícil de fugir, outros.
Cadeiero: Preso há muito tempo, interno antigo na cadeia.
Cadeirinha: Banco para revista de visitantes (Detector de objetos).
Café: Maconha.
Cafofo: Esconderijo, comarca, local utilizado geralmente para esconder material
proibido (Geralmente drogas, armas e aparelhos celulares), outros.
Cagar para dentro:Amarelar,desistir de acordo,ficar com medo,outros.
Caidinho: Preso sem dinheiro ou de pouca expressão, outros.
Caído: Sem dinheiro, o mesmo que leso.
Caipira: Jogo de dados.
Cair à ficha: Ficar ligado, acordar para a real situação, ser preso, outros.
Cair da égua / cavalo: Ser preso, entrar em cana, se dar mal.
Cair no miolo: No coletivo (Confusão, briga,rebelião).
Cair: Ser preso, morrer, outros.
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Caldeirão do Diabo: Pode ser utilizado para designar prisão com muitos presos
(Ou outros), é originário do antigo Presídio da Ilha Grande (Cândido Mendes).
Caminhada: Remessa de drogas, armas, outros.
Camburão: Viatura policial.
Camisa branca: Cocaína.
Camisa preta: Maconha (Pode significar também Polícia).
Cana dura: Policial rigoroso.
Cana: Policial.
Canelando: Indo e voltando para a cadeia (VPF/TEM/Aberto), outros.
Canelar: Cumprindo benefício judicial (trabalho, visita a família), indo e voltando
para a unidade prisional.
Canelinha: Preso que sai e retorna a UP de benefício (VPF/Aberto).
Caneta : Armas (Fuzil , outros).
Canjica: Cocaína, pó, outros.
Cano: Revólver (Ou Pistola),volta,outros.
Caô: Conversa fiada, mentira, outros.
Capa preta: Magistrado (Juiz de Direito, Desembargador).
Capa preta “Martelo pesado”: Magistrado rigoroso; na esfera criminal,
Magistrado que em suas sentenças, condena com rigor, criminosos a penas
privativas de liberdade.
Capim: Dinheiro, entorpecente, outros.
Capim seco: Maconha.
Cara de Monstro: Carro blindado da Polícia, vulgo “Caveirão”.
Careta: Individuo não viciado, cigarro comum, outros.
Carga: Quantidade de entorpecente, Armas, outros.
Cargueiras: Mulher do tráfico utilizada para transporte de drogas,armas,outros.
Caroçada: Tiros.
Caroço: Munição.
Carrapato: Segurança de escolta armada, vigilante,policial,outros.
Carro bomba: Preso problemático, que arruma confusão com todos, aquele que
está sempre envolvido em situações que envolvem perigo, outros.
Carro da última viagem: O mesmo que Rabecão.
Carro do além: Viatura de recolhimento de cadáveres (Rabecão).
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Carro do leite: Viatura utilizada para transportar presos para o parlatório.
Carrocinha:Viatura policial.
Carvão: Dinheiro, drogas, outros.
Casa de caboclo: Armadilha, grupo de bandidos unidos em uma cela.
Casa de Pedra: Cadeia, Penitenciária/Prisão.
Cascalho: Dinheiro.
Cascão: Guarda ruim.
Cascata: Mentira, cão, conversa fiada.
Cascudo: Preso antigo, velho.
Casinha: Emboscada, armação, armadilha.
Castigo: Cela de isolamento.
Catatal: Bilhete escrito, aviso, outros.
Catuque: Aviso, recado, outros.
Cavala: Mulher gostosa, bonita.
Cavalo de aço: Motocicleta.
Cavalo doido: Fuga em massa de assalto.
Caveirão: Viatura blindada da Polícia.
Caxanga: Usado para identificar a galeria /cela ou moradia na cadeia.
CD: Maconha, Cocaína, outros.
Cebolão: Relógio.
Central: Central telefônica clandestina dentro da cadeia, outros.
Cerol bala: Homicídio, mandar matar, outros.
Chá: Maconha, drogas.
Chapa quente: Situação ou momento perigoso.
Chapado: Sob efeito de entorpecente, outros.
Chefia: Linguagem utilizada por preso para dirigir-se ao Servidor / Policial.
Cheirinho: Lança-Perfume.
Chibaba: Maconha.
Chico doce: Cassetete de madeira(Policial).
Chinelão: Hamburguer servido nas refeições na cadeia.
Chipeiro: Pessoa/Preso que compra ou aluga chips de telefones celulares para
bandidos.
Chips: Policial que faz patrulhamento de Motocicleta.
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Choque: Amigo, parceiro de crime, outros.
Chorriar ou churriar: Roubar na cadeia.
Chué: Preso tuberculoso, doente.
Chupa-Cabra: Aparelho para “clonar” cartões de crédito/documentos, outros.
Cimento: Cocaína, crak,outros.
Clinica geral: No mundo do crime, bandido que faz de tudo: Extorsão, roubo,
furto, sequestro, estelionato, entre outros crimes.
Clips: Algema.
Coberto: Armado, com dinheiro, outros.
Cobra criada: Preso experiente na cadeia ou no mundo do crime, sujeito esperto,
outros
Cobres: Dinheiro.
Cocada Branca: Cocaína.
Cocada Preta: Maconha.
Cofre / Cofrinho: Anus (“carregar no cofrinho”) :Pessoa que carrega objeto no
ânus), outros.
Coisa chique: LSD,cocaína,outros.Obs: Muito utilizado em festas.
Coisa: Maconha, entorpecente,outros.
Colar o brinco: Tomar tapa na orelha.
Colar o velcro: Ato homossexual feminino.
Coletivo: Galeria, cela, prisão como um todo.
Colocar na horizontal: Matar, executar.
Colocar no buraco: Enterrar vivo, cativeiro, outros.
Colocar o saco: Asfixia com saco plástico na cabeça para obter informações.
Coloniais/Colonial: Apelido dado aos presos da antiga Penitenciária Cândido
Mendes na Ilha Grande nos anos 60.
Comando: Expressão utilizada por preso para dizer que pertence ao CV.
Comarca: Cama.
Come quieto: Cortina divisora, geralmente feita com lençol, para encontro sexual
proibido , colocada sob a cama ou em outro local.
Comédia: Otário,vacilão, outros.
Comida de monstro: Ecstasy, entorpecente, outros.
Comida: Armas, drogas, outros.
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Comidinha: Munição, armas,drogas,outros.
Comissão: Presos que representam o coletivo, na maioria das vezes em relação
a reivindicações junto à direção da unidade prisional.
Compadre: Parentesco visando interesse entre bandidos.
Comprar feijão com arroz: Comprar maconha e cocaína.
Comunidade: Favela.
Congo: Provocação direta ou indireta entre bandidos.
Coração de mãe: Viatura coletiva para transporte de preso, geralmente um
ônibus.
Corda: Cordão, outros.
Corneta: Canudinho para cheirar cocaína,armas,outros.
Correria: Forma de ganhar dinheiro na cadeia (Lavagem de roupa,faxina,outros).
Correspondente: Pessoa do mundo exterior que troca cartas com os presos na
cadeia.
Corrida: Ato de procurar alguma coisa para fazer na cadeia, crime, assalto,
outros.
Corridinha: Ato de cheirar cocaína.
Coruja no teto (Ou no telhado, na grade,...): Inspetor em ronda no telhado
(Solário) da cadeia, outros.
Coruja: Informante, vigia,outros.
CP: Código Penal.
Creonte: Inimigo, falso, traidor.
Cristal:Cocaína,outros.
Cristina: Cocaína.
Crocodilagem: Armação, traição.
Crocodilo: Individuo traidor, não confiável.
CTC: Sigla da Comissão Técnica de Classificação. É encarregada entre outros de
julgar os presos por infrações cometidas contra a LEP (Lei de Execução Penal) e
o RPERJ, durante a sua permanência (Juízo da VEP) em Unidades Prisionais da
SEAP.
Cuspideira: Metralhadora, arma de fogo automática, outros.
Cuspideira: Metralhadora, outros.
CV: Sigla da suposta facção Comando Vermelho.
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CVJ: Sigla da suposta facção Comando Vermelho Jovem.
CVPJL: Sigla de Comando Vermelho - Paz, Justiça e Liberdade (Suposto lema da
facção).
CVRL: Sigla de Comando Vermelho Rogério Lemgruber (criminoso que foi um dos
fundadores da suposta facção).
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D

Dá a roupa: Dar cobertura, fazer a segurança, outros.
Da atividade: Olheiro, ligado ao trabalho no movimento da venda de entorpecente
na boca.
Dá dois: Fumar maconha.
Dá linha: Sair fora do local em que está, sair correndo, outros.
Dá mala: Dispensar, outros.
Dá milho: Matar, ficar em lugar visado para ser preso, induzir a erro, outros.
Dá mole nos papos: Falar o que não deve,jogar conversa fiada.
Dá o caminho das pedras: Contar a verdade, esclarecer o que realmente
ocorreu, outros.
Dá o serviço: Entregar, informar precisa sobre certa situação ou fato.
Dá pala: Exibir-se, indiscreto, mostrar demais, outros.
Dá pipoco: Fazer disparo de arma de fogo.
Dá um alô: Avisar, informar.
Dá um aquecimento no movimento: Aumentar a venda de tóxicos, outros.
Dá um banho: Roubar da quadrilha ou traficante, não dividir.
Dá um boi: Perdoar,soltar,liberar.
Dá um boné: Enganar, passar para trás.
Dá um calmante: Agressão física, porrada.
Dá um chapéu: Trapacear, dar uma volta.
Dá um derrame: O mesmo que prejuízo.
Dá um guento: Tomar de assalto/na marra.
Dá um pá: Conversa,papo,outros.
Dá um pico: Injetar cocaína.
Dá um pinote: Sair correndo, vazar.
Dá um plá: Recado, aviso importante.
Dá um role: Dar uma volta, entrar na favela,operação policial,outros.
Dá um sopro: O mesmo que “soprar”.
Dá um soviético: Ataque surpresa.
Dá um tapa: Fumar /cheirar maconha ou cocaína.
Dá um teco: Fumar ou cheirar tóxico.
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Dá um tempo: Grave ofensa sexual masculina no ambiente prisional entre
internos, o mesmo que “mandar tomar no cú” .
Dá um ventinho: Dinheiro, entorpecente, outros.
Dá uma banda: Enganar, passar para trás, andar de bobeira, outros.
Dá uma calça arriada: O mesmo que ser enganado, passado para trás, outros.
Dá uma leme: Condição melhor , favor , ajuda, outros.
Dá uma massagem: Agressão física, surra, bater, outros
Dá uma sufocada: Invadir outras bocas ou morros.
Dança de rato: Briga entre presos.
Dançar: Perder a vida, morrer, ser preso.
Dedo duro: Informante, caguete, outros.
Dedo nervoso:Caguete, outros.
Deitar o cabelo: Tirar proveito de um fato ou situação, fugir, outros.
Deitar: Matar.
Delivery: Entrega de drogas em domicilio.
Demorou!: Atitude imediata, agora, já, deboche.
Dentinho de borracha: Utilizada em UP feminina – pessoa falsa.
Dentuça: Chave falsa, mixa.
Derrame: Prejuízo, desfalcar, desviar, outros.
Desenrolo: Esclarecer o problema, outros.
Desligado: Sem atenção, distraído.
Deu bom: Situação resolvida, quando não houve problemas, quando se obteve
vantagem, outros.
Deu Ruim: Quando há problemas (eventual prisão, ação criminosa que não deu
certo, inclusive em relação à integridade física: ferimentos e/ou até mesmo óbito),
situação combinada que não deu certo, outros.
Dezesseis: Viciado, usuário (Antiga Lei nº6368/76, atual Lei nº 11.343/2006).
Diamba: Maconha.
Diazepan: Maluco, doido.
Dicar: Dar informação, outros
Dimenor:Referência para pessoamenor de idade.
Direitos Humanos: Porrete de madeira artesanal, o mesmo que moca.
DM: Sigla para “Menor de idade”.
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Do asfalto: Pessoa que não é dá comunidade/favela, quem vai a favela comprar
tóxico.
Dois-dois (22): Maluco.
Dona da festa: Mulher do tráfico encarregada na comunidade de organizar
eventos para aumentar a venda de tóxicos na boca.
Dona do morro: Mulher do tráfico que controla a boca de fumo na favela.
Dona: Companheira, namorada, outros.
Doril: Fuga sem deixar vestígios.
Dormir de touca: Dar bobeira, outros.
Dormir de valete: Dormir de frente um de barriga para o outro motivado pela falta
de espaço.
Dormir no braço: Relações homossexuais entre presos.
Dormir no canto da cama: Preso homossexual ou afeminado.
Dormitório: Cemitério, outros.
Dote: Dinheiro, outros.
Dourado: Ouro, dinheiro, outros.
Doze: Traficante (Art.12 da Antiga Lei nº 6368/76).
DPO: Setor de Inspetoria da unidade prisional.
Dr. Boleta: Advogado, que na cadeia, só trabalha entregando guias de controle de
processos aos internos (guia através dos terminais disponíveis nos
tribunais/comarcas)
Duquecatorze: Estuprador de homens.
Duquetreze: Estuprador.
Dura: Revista corporal, outros.
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E

É nós que tá, fé em Deus!: Saudação da suposta facção CV.
ECA: Sigla de Estatuto da Criança e do adolescente.
Egresso: Preso liberado condicionalmente - LC.
Em sintonia: Comprometido, recebendo suborno, outros.
Embaçada: Que está difícil de resolver, situação complicada, com problema.
Embaçar: Criar dificuldade, não colaborar.
Embuste: Situação falsa, caô, outros.
Embusteiro: Aquele que faz embuste.
Empresário : Traficante dono do morro.
Endolador: Interno (ou pessoa, no caso extra-muro) que embala o material
entorpecente na boca.
Enquadrar: Render, ameaçar,outros.
Entendido: Homossexual.
Entocar: O mesmo que esconder.
Entulho: Sobra de comida levada por visitantes da cadeia.
Enxoval: Documentação (GRP / Foto / Prontuário do preso),documentação
fria(Pessoal/carro/moto/imóveis/outros).
Erva do sonho: maconha.
Erva: Maconha.
Escama: O mesmo que”judaria”, desconfiança, cocaína de boa qualidade, outros.
Escamado: Desconfiado, bolado,outros.
Escangalhado: Ferido, pode ser usado no sentido de aparência (Feio).
Escravo: Agente Prisional, policial, servidores públicos da área de segurança.
Esculacho: Tratamento indigno, sem respeito. Pode ser também associado à
agressão de forma humilhante.
Escutador de novela: Orelha.
Espalhar a brasa: Divulgar, fazer intriga, fofoca, outros.
Esplanar: Divulgar, espalhar, fazer fofoca, outros.
Esquentar os documentos: Falsificação de documentos, papéis,outros.
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Estalar fogos: Dar alerta, através de fogos de artifício, sobre a chegada de
policiais, rivais, e/ou situações que comprometam a criminalidade e o comércio de
entorpecente na comunidade.
Estalar: Dar tiros (Estourar os miolos),outros.
Estar branco: Sob controle, sem anormalidades, outros.
Estar de mancada: O mesmo que vacilação.
Estar seco: Sem dinheiro, drogas ou armas.
Estar vencendo: Com suposto direito, outros
Estica: Aquele que faz a ligação /entrega das drogas.
Esticar as canelas: Andar entre as galerias na Prisão
Esticar: Sair fora do local, ir embora.
Estilista: Mulher do tráfico que compram e escolhem roupas de marcas famosas
para ciminosos (geralmente freqüentadoras de shopping e lojas de grife).
Estoque: Faca artesanal feita na cadeia de diversos materiais.
Estourar pipoca: Novos Inquéritos ou sentenças / Mandado de Prisão, dar tiros,
outros.
Estrondar: Dar tiros, acionar explosivos, outros.
Etapa: Associado à quantidade de comida, material, outros.
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F

Facção: Grupo criminoso supostamente organizado.
Faculdade: Penitenciária, Presídio, cadeia.
Faixa de Gaza: Nome dado a Área perigosa entre comunidades de facções
criminosas inimigas, local de rota de criminosos para praticar assaltos, local de
confronto, outros.
Fal: Fuzil calibre 7.62.
Fala meu braço!: Saudação entre parceiros de crime/ facção, outros.
Falange: Denominação antiga da suposta facção Comando Vermelho.
Falcão: Telefone, rádio, outros.
Família: Tratamento entre bandidos da mesma facção / grupo / quadrilha.
Famosão: Bandido que está na mídia.
Fanchona: Mulher que assume o papel masculino na relação homossexual.
Fanchone: Homossexual.
Fanfarrão: Falador, contador de vantagem.
Faqueiro: Preso que fura os outros (Faca).
Farinha de trigo: Cocaína, pó.
Farinha: Cocaína.
Faxina: Preso encarregado da limpeza ou outros serviços.
Fazedor de anjo: Pessoa que faz aborto.
Fazer a cabeça: Usar tóxicos / Induzir a erro.
Fazer a obra: Assalto, Sequestro, Matar, outros.
Fazer caridade: Homicídio, matar.
Fazer gol: Matar, roubar, outros.
Fazer o jogo: Aceitar, admitir, acatar.
Fazer sauna: Fumar maconha.
Fazer um avião: Entrega, outros.
Fazer um fogaréu: reunião de bandidos para fumar maconha.
Fazer um ganho: Roubo, furto, outros.
Fazer um recortado: Preparar uma comida melhor com a que é fornecida pela
cadeia.
Fazer um retalho: Mandar cortar (Estocadas/Facadas), outros.
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Fazer um telemarkting: Extorsão por telefone de dentro da cadeia.
Fazer um varal: Aprontar, cometer crime, outros.
Fazer uma cena: Embuste policial, visibilidade forjada,armação,outros.
Fazer uma datilografia: Carta, bilhete, outros.
Fazer uma rede: Comunicação entre galerias, outros.
Fazer uma social: Fazer uma média com a comunidade, coletivo,outros.
Fazer uns cortes: Facadas, estocadas, outros.
Fazer uns furos: Facadas, estocadas.
Fechar: Matar.
Federação: Nome dado ao colegiado de suposta liderança criminosa,geralmente
utilizado pela suposta facção Comando Vermelho.
Feijão branco: Cocaína.
Feijão preto: Maconha.
Feijão: Entorpecente, geralmente maconha.
Feinha: Esposa, mulher de fé.
Ferrabrás: Sujeito homem, com moral, respeitado.
Ferramenta: Armas (Pode ser utilizado também para dinheiro/drogas).
Ferro: Arma de fogo.
Fervo: Confusão,tumulto,outros.
Ficar na moral: Ficar quieto, sem ponderar e ficar respondendo sem razão,
outros.
Ficar nobre: Fazer besteira devido ao consumo de tóxicos / drogas.
Ficar pianinho: Quieto, sem arrumar problema, outros.
Ficção/Fricção: Assalto, seqüestro, outros.
Filmar: Vigiar, observar.
Finaliza/Finalizar: Matar, fechar negócio,outros.
Fininho: Cigarro de maconha.
Fino: Baseado,maconha,outros.
Fio de Ouro: Barbante misturado com outros materiais (Ferro) para serrar grades.
Firula: Conversa fiada, fazer hora, outros.
Fita: Parceiro de crime, amigo, aquele que intermédia o contato.
Fogaréu: Reunião de presos para fumar maconha.
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Fogueteiro / Fogueteira: Sentinela encarregado(a)de dar o alerta (fogos) de
invasão pela polícia/facções rivais,outros.
Formar: Acerto, acordo, combinar.
Formou: O mesmo que formar.
Fortalecer: Ajudar, contribuir, dar auxílio.
Freio de camburão: Bandido/Ladrão conhecido da Polícia.
Frente de cadeia: Preso líder.
Fritar: Matar, bater, outros.
Fubá: Cocaína, pó, outros.
Fuga canseira: Tipo de fuga utilizada na Ilha Grande para confundir/Atrasar as
volantes.
Fumaça: Balinha de maconha, outros.
Fumacê:Marola deixada pelo consumo de maconha, Maconheiro, outros.
Funça: Agente penitenciário, Guarda, Carcereiro.
Funcionário: Inspetor/SEAP ou Servidor Público.
Funcionário Geléia: Servidor omisso, sem atitude.
Fundão: Final da cela/galeria.
Futebol (Vai ter...): Ocupação policial,Operação Policial,Blitz, Geral/Revista na
Cadeia.
Futebol de Azul: Operação Policial/PM.
Futebol de Preto: Operação Policial/PCERJ ou DPF.
Futebol Federal: Operação Policial/DPF.
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G

Gabirú: Ladrão, bandido, outros.
Gadernal: Maluco, doido, outros.
Gafanhoto: Helicóptero da Polícia.
Gaiola : Cadeia, Penitenciária/Prisão.
Galego: Preso estrangeiro.
Gancho: Telefone celular, outros.
Ganso: Pessoa do mal, aquele que fica encarando os outros.
Garatéia: Gancho utilizado geralmente em corda.
Garoto: Homossexual masculino.
Geléia: Servidor omisso, sem atitude, outros.
Gêmea: Referência a viatura policial da mesma unidade, mesmo armamento,
outros.
General: Apelido dado pela suposta facção PCC (Primeiro Comando da Capital/
Estado de São Paulo aos seus líderes).
Geral: Revista coletiva na cadeia/cela/galeria.
Gererê: Maconha.
Giz: Cigarro, entorpecente,outros.
Goela: Comilão, olho grande, conversa fiada, outros.
Gorgóta: Homossexual
Grampo: Escuta telefônica, algema.
Graneleira: Mulher que conduz tóxico na vagina.
Grinfa: Seringa usada para consumir drogas.
Gringo: Preso estrangeiro.
Grupo: O mesmo que conversa fiada.
Guindado: Preso, amarrado, imobilizado.
Guria: Homossexual feminina.
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H

Hamburguer de carne: Maconha.
Hamburguer de frango: Cocaína.
HC: Habeas Corpus.
Hidráulica: Afogamento em latão (Água).
HK: Sigla do fuzil Alemão HK.
Hoje tem feira !: Arrego, geral na cadeia , venda de tóxicos , outros.
Hoje tem idéia ?: Conversa, arrego , propina, outros.
Hoje tem mudança de tempo!: Alerta de geral / operação policial.
Holofotes: Óculos, outros.
Homem da capa preta: Magistrado / Juiz de Direito.
Homem de frente: Líder entre os presos.
Homem de Preto (Referência ao Uniforme): Policiais de Operações
Especiais:BOPE(PMERJ),CORE(PCERJ),GIT/GSE(SEAP),chamamento utilizado
por traficantes e bandidos dentro das Unidades Prisionais e nas comunidades.
Hotel: Xadrez / Cela / Prisão.
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I

Incerta: Revista dada de surpresa.
Inferno: Prisão, Penitenciária.
Inimigo dos Inimigos: Ver “Povo de Israel”.
Inocente: Criminoso sem anotações criminais, menor de idade, outros.
Instigação: Provocação, pilha,outros.
Interditar a feinha/ Dona....: Não permitir que a ex-mulher se envolva com outro
preso.
Interno: Tratamento para chamar o preso na cadeia.
Invasão: Tomar o morro, boca-de-fumo,favela,outros.
Ir de buraco: O mesmo que “Ir de túnel”.
Ir de Jurídica: Atendimento Jurídico na UP.
Ir de ralo: Morte, fuga, outros.
Ir de túnel: Fuga/Tentativa pelo buraco.
Ir no muro: Fuga/Tentativa pelo muro.
Ir no talento: Fuga/tentativa sem deixar vestígios.
Ir pro book: Parte disciplinar no Livro de Ocorrências da Inspetoria.
Irmão de brisa: Comparsa de crime, outros.
Irmão: Tratamento entre bandidos da mesma facção ou comunidade, outros.
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J

Já é!: Agora, Ok!, Utilizado para confirmar acordos ou tratos.
Jabiraca: Gancho utilizado na corda para fuga pelo muro.
Jaca: Problema, outros
Jacaré: Serra,outros.
Jack: Estuprador.
Jogador: Crack, outros.
Jogadoras: Mulher do tráfico responsável pela endolação de material
entorpecente, outros.
Jogar bolinha neles...: Granada, explosivo,outros.
Jogar no pisa:Colocar o material produto de furto/Roubo dentro das calças.
Joventina: Estoque, faca, outros.
Judaria: Falsidade, Traição.
Judas: Traidor.
Juiz “Martelo pesado”: Juiz rigoroso; na esfera criminal, Magistrado que em suas
sentenças, condena com rigor, criminosos a penas privativas de liberdade.
Juntar os pés: Morrer.
Jupirão: Visita sexual (Termo originário da Ilha Grande), pode significar também
fuga em massa, abertura total da cadeia, outros.
Jupirar a cadeia: Motim, rebelião, tumulto.
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K

Kaká: Balinha de maconha/cocaína, outros.
Kaô: O mesmo que cão.
Kate Marrone: Policial feminina destemida.
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L

Lambedeira: Faca de corte.
Lampiana: Arma branca(Faca),estoque.
Laranja: O mesmo que “bucha”, preso usado para assumir infrações cometidas
por outros.
Largar a azeitona: Dar tiros.
Largar o aço: Dar tiros.
Largar o caroço: O mesmo que dar tiros.
Largar o prego: Dar tiros.
Latrô: O mesmo que latrocínio.
LC: Sigla de Livramento Condicional.
LEP: Sigla de Lei de Execução Penal (LEP).
Lesado: Tapado, burro, outros.
Lesco-Lesco: Jogo de baralho.
Leso: Que não tem nada, caído, duro.
Leva e traz: Fofoqueiro, Informante.
Levantar a saia: Arrumar problema, confusão, conflito.
Levar um menino para a academia: Transar, praticar atos libidinosos.
Ligação: Preso faxina que transmite as ordens (Ou mensagens) entre as galerias
na cadeia
Ligado: Atento, informado, na atividade.
Ligar a antena: Ficar na escuta, ouvir, atento, outros.
Lili: Liberdade(Geralmente usada em UP feminina).
Limpeza: Sem problemas, livre de flagrante, outros.
Linguarudo: Telefone celular.
Linha: O mesmo que central telefônica na cadeia, telefone celular.
Lisante: Cabelo.
Livro(s):LSD,drogas,armas,outros.
Loca: Otário, bobo.
Loló: Cola de sapateiro.
Lombra: Rebelião, motim, tumulto.
Lombrado: Clima ruim, situação perigosa.
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Luana Piovani: Lança-Perfume.
Luiz XV: Sapato, calçado.
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M

Macaca: Metralhadora.
Macaco Mordido(a): Individuo desconfiado, traumatizado, outros.
Maçarico: Fuzil.
Maciota: Sem pressa, para resolver com calma sem problemas.
Madeira: Maconha, armas,outros.
Mãe / Maezona: Preso que faz o papel de mulher na relação homossexual.
Magrela: Bicicleta.
Mais novo: Preso de pouca idade.
Mais velho: Preso mais idoso.
Maizena: Cocaína.
Malhada: Drogas/entorpecentes misturados a outras substâncias (misturadas).
Mamando: Fumando maconha, cheirando pó, outros.
Mamãozinho: Tóxicos, drogas, facilidade, outros.
Mamoeiro: Facilidade.
Mancoso: Vacilão, outros.
Mandada de magrela: Roubo de bicicleta.
Mandado: Preparado para induzir ao erro / delito / problema.
Mandar pro pau: Registrar a ocorrência,flagrante ou delito.
Manga rosa: Maconha.
Manha: Preso safo, astuto, cadeado “semiaberto”.
Manjar: Ficar observando, visualizando, tomando conta.
Mão de macaco: Designação para aquele que faz extorsão, recebe de um lado
(Frente) e repassa pelo outro (atrás), outros.
Maquinado: Armado, outros.
Maquinário: Armamento, drogas, outros.
Maquineiros: Policiais ligados ao crime que exploram máquinas caçaníqueis,outros.
Maracanã: Castigo, isolamento, outros.
Maria da Penha (“Penha”): É utilizada em referência a ocorrência criminal em
que o preso agrediu a sua companheira
Marica: Cachimbo artesanal para consumir tóxico.
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Maricona: Homossexual não assumido.
Marijuana: maconha.
Maritaca: Celular, metralhadora, outros.
Marmiteira: Bolsa a tiracolo com finalidade diversas, outros.
Marroca: Pão da Cadeia.
Martelar: Matar, quebrar, dar tiros, outros.
Massacre: Restrição de benefícios ou regalias
Material de proteção: Armas, explosivos, outros.
Material: Armas, drogas, outros.
Mato: Maconha.
Matuto: Atacadista na venda de entorpecente.
Meeiro(a): Aquele que na relação sexual é ativo e passivo.
Meganha: Policial.
Meinha: Ato homossexual masculino.
Melicinha: Menina da comunidade que namora ou fica com Milicianos, Fuzil
portátil, outros.
Melzinho: Material ilicíto repassado para os presos, na vantagem, outros.
Meninas da contenção: Mulher do tráfico que atuam como seguranças da
favela/boca utilizando armas de fogo.
Menor: Apelido dado a bandido com pouca estrutura física ou menor de idade.
Merenda: Propina, arrego, outros.
Mesclado: Cigarro feito da mistura entre maconha e crack.
Meter a mão na turbina: Pegar ou sacar em armas (revólver/pistola/fuzil).
Meter a mão no cano: Pegar ou sacar em armas (revólver/pistola/fuzil).
Meter a mão no ferro: O mesmo que “meter a mão na turbina”.
Meter o nariz: Cheirar cocaína.
Meter o pé: Fugir, sair fora, ir embora.
Meter o peito: Partir para cima, resolver o problema, trabalhar, outros.
Meter o zinco: Dar facadas, estocadas.
Meter: Roubar, assaltar, outros.
Metranca: Metralhadora.
Meu Chefe!: Tratamento dispensado ao Servidor/Funcionário pelo preso na
cadeia / Delegacia, outros.
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Micha: Chave falsa.
Mickey: Rato de cadeia, outros.
Microondas: Execução por incêndio geralmente usando produto inflamável.
Migué: Preso que fica de bobeira, inoportuno, inconveniente, pode ser utilizado
também como “otário”.
Mina fiel: Mulher preferida do traficante,outros.
Miolo: Centro do pavilhão/ coletivo ou cela.
Misterioso: Dinheiro, outros.
Moca: Bastão, porrete.
Mocada: Bater de moca (Porrete).
Mocorongo: Preso abobalhado, sem noção, lerdo, que vive fazendo bobagens.
Mocosado: Entocado, em lugar seguro, escondido.
Mocosar: Esconder, entocar, guardar em local seguro.
Mongonga: Sobra de comida da cadeia (Coletivo).
Montar o enxoval: Expressão Utilizada para providenciar documentos falsos
como Identidade, CPF , Título de Eleitor , outros . Utilizado para o mesmo fim em
relação a documentação de Automóveis, motos e outros.
Morcegar: Preso que não faz nada para ninguém, que fica ocioso a todo
momento.
Movimento: Local de tráfico de entorpecente.
Mula: Aquele utilizado pelo traficante para transportar entorpecente.
Mulão: Ataque de bandidos em bando.
Mundão: Lugar fora da cadeia.
Munício: Termo usado na antiga Penitenciária da Ilha Grande/RJ, significa
pão/alimento, outros.
Muquifo: Local ruim, outros.
Murchar/murchou(Mandar....): Assassinar,matar,outros.
Mutuca: Embrulho de maconha.
Muvuca: Muita gente, confusão.
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N

Na campana: Na vigia, tomando conta, outros.
Na moral: Com respeito, dignidade, outros.
Na tora: Na marra, na frente de todosa força.
Naba: Problema, sobra, confusão, outros.
Não me gasta!: Utilizada em UP feminina – Significa não me aborreça.
Não tá podendo Funcionário!: Expressão usada por interno, geralmente em
relação ao servidor, para indicar que o mesmo não tem moral e/ou autoridade para
tomar atitude em relação a irregularidade dentro da unidade prisional (Usado para
o servidor envolvido em atos ilícitos junto a efetivo carcerário), outros.
Narizinho: Ato de cheirar cocaína.
Nescau: Maconha, entorpecente.
Neutro: Bandido sem facção.
Nó cego: Vacilão, sem palavra, sujeito ruim de cumprir tratos, outros.
Nóia: Paranóia.
Nóico: Paranóico.
Novelista: Preso que gosta de assistir televisão.
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O

Oitão: Revólver Calibre 38.
Olha o águia!: Alerta de advertência informando que há Funcionários no telhado
ou no solário, ou ainda presença do Helicóptero da Polícia.
Olheiro: Vigia da boca/movimento, outros.
Onda: Boato, notícia nova, informação.
Osama (Bin Laden): Referência a embalagem plástica de drogas, geralmente
cocaína; outros.
Ouriço: Confusão, agitação
Ouro: Dinheiro (Pode ser utilizado também para drogas).
Ouvir um Bob Marley: Consumir drogas (Geralmente maconha), outros.
Oxigênio (Um pouco de ....): Dinheiro,arrego,propina, entorpecente,outros.
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P

Pacote: Tipo de oferta ou promoção entre os presos para uso de aparelho celular.
Pagar a laô: Pagar a comida.
Pagar pau: Ter medo,fazer bobagens,outros.
Pagar...: Jantar, material, outros.
Pancado: Sob efeito de tóxico(drogado).
Pantanal: Isolamento, castigo.
Pão na graxa: Pão com manteiga de cadeia.
Papa Charlie: Policial Civil.
Papa Fox: Policial Federal.
Papa Índia: Pé Inchado, X9, aquele que se passa por Policial.
Papa Mike: Policial Militar.
Papa Romeo: Policial Rodoviário.
Papagaiada: Preso que vive zuando, de brincadeira a todo tempo, encarnando
nos demais internos.
Papel: Papelote de cocaína, outros.
Papo de cadeado: Desenrolo entre criminosos, acerto, conversa.
Papo no Fundão (ou de “Fundão”): Conversa feita no “fundo” da galeria sobre
assunto sério e que envolve o coletivo ou um determinado grupo de presos, para
tratar de determinado assunto, outros.
Papo reto: Conversa séria, para tratar de assunto de responsabilidade,
orientação.
Paradinha: Maconha, cocaína, armas, outros.
Parlatório: Visita sexual na cadeia.
Passar o carro: Matar.
Passar o cerol: Matar.
Passarinho: Preso que entrega / deleta outro preso.
Pastilha: Comprimido de ecstasy, outros.
Patrão: Dono da boca, traficante, outros.
Pau podre: Maconha.
Pau: Surra, coça.
PCC: Sigla da suposta facção Primeiro Comando da Capital (SP).
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Pé de pica: Situação difícil, problema difícil de resolver.
Pé de porco: Agente Penitenciário, Servidor.
Peça: Arma, drogas, outros.
Peção: Armamento de grosso calibre, geralmente fuzilou ou metralhadora; objeto
de alto valor financeiro; outros.
Pedágio: Taxa de proteção paga ao xerife.
Pedir seguro: Pedido de Garantia de vida na Cadeia.
Pedra: Crack.
Pega ratão: Flagrante de encontro sexual irregular por Servidores.
Pegar o boné: Sair fora, sair do local, ir embora.
Peidar: Ficar com medo, amarelar, não cumprir o combinado.
Pela saco: Interno inoportuno, que joga muita conversa fiada e só fala bobagens.
Pele: Dinheiro, propina, arrego, outros.
Pelé: maconha, haxixe, outros.
Pena: Caneta,lápis, outros.
Pendurar: Enforcar.
Penosa: Mulher que saiu ou sai com vários homens, ou “galinha”, com o mesmo
significado, valendo também para indicar a refeição servida.
Pente fino: Geral rigorosa.
Perdeu!: Ser rendido, assalto, se dar mal, outros.
Perereca: Resistência elétrica artesanal feita na cadeia(geralmente com tijolos).
Perfume: Fuzil, Pistola, Drogas, outros.
Periquito: Celular, Militares do Exército, informante, outros.
Perseguida: Órgão sexual feminino(vagina).
Pescoço: Olheiro que toma conta da vida alheia.
Peste: Referência a Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS).
Peteca/Petequinha: Balinha de maconha, entorpecente, outros.
PI: Sigla de “Pé inchado”, o mesmo que Papa Índia, X9, alcagüete.
Piar (Piá): Aparecer,botar a cara,delatar,outros.
Pica funda: Indivíduo impiedoso, rigoroso, outros.
Pica- Pau: Revólver, armas,outros.
Picadão: Ensopado de cadeia (comida).
Picotar: Dar tiros,matar,cortar,outros.
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Pilha: Instigar, provocar, outros.
Piloto: Motorista do carro de fuga.
Pinote: Fuga, evasão, sair correndo, outros.
Pintado: Preso tatuado.
Pipocar: Dar tiros, amarelar, desistir,outros.
Pipoco: Tiros e/ou rajadas de arma de fogo.
Piratão: Produto falso, bandido esperto, outros.
Pirataria: Traição, tomar de assalto, outros.
Pirulito: Jornal enrolado em forma de trança para ascender o fogo.
Pisa: Colocar objetos entre as pernas.
Pisante: Tênis, sapato, etc.
Pista: Rua, asfalto, outros.
Pistola Robocop: Pistola Cal.357.
Pitanga: Traseiro, ânus, bunda.
Pitbul: Violento, matador, outros.
PJL: Sigla de ordem da suposta facção Comando Vermelho: Paz-Justiça e
Liberdade.
Plim: Utilizado em UP feminina – Significa telefone Celular.
Pó: Cocaína.
Poeira: Cocaína.
Polícia estrela: Oficial/PM, policial que gosta de aparecer.
Polícia maneiro: Policial corrupto.
Polícia sujeira: Policial honesto.
Pombo correio: Pessoa/visita utilizada para fazer a comunicação do preso extramuro,ou seja,com o mundo fora da prisão.
Pompeu: Policial Militar, Polícia, outros.
Porcentagem:Qual é....(Grau de pureza das drogas),outros.
Porco: Agente Penitenciário, Policial.
Pororó: Dinheiro, entorpecente, outros.
Povo de Israel ou Inimigo dos Inimigos: Suposta facção criminosa que atua
praticando extorsão via telefone celular de dentro das prisões (Golpe do falso
seqüestro, outros...), geralmente formada por presos sem destaque no mundo do
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crime ou em supostas outras facções, além de bandidos segregados por supostas
facções dominantes/Grupos.
PP: Sigla de Pagamento de Propina.
Prata: Dinheiro.
Premiado: Condenado, preso.
Presente: Dinheiro,entorpecente,armas,outros.
Presepada: Jogar conversa que não convence,jogar conversa “fora”, que gosta de
inventar histórias fantasiosas, ficar bancando o gaiato com os demais internos.
Preso bíblia: Preso crente.
Presunto: Defunto.
Preto: Maconha.
Primeira dama: Mulher do traficante/Dono do morro favela, outros.
Primo: Tratamento usado entre bandidos do mesmo grupo ou favela.
Princesas/Princesinhas: Mulheres de fora da favela/morro, geralmente de outra
classe social, que entram para o tráfico ou freqüentam a comunidade,em alguns
casos namorada de bandido.
Pular: Pedido de seguro após conflito interno ou dívida.
Pulseira: Algema.
Puto: bandido homossexual que vende o corpo de forma espontânea.
Puxar cadeia: Referência a cumprir a pena.
Puxar fumo: Consumir (fumar) maconha.
Puxar o carro: Fuga, sair do local, outros.
Puxar o couro: Bater carteira.
PVI: Sigla da suposta facção criminosa “Povo de Israel” (Em alguns casos também
é usada a sigla “ PI”).
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Q

Qual é a situação ?: O que está acontecendo / ocorrendo.
Qual é bom: Saudação para sujeito amigo, correto.
Qual é o seu endereço?: Localização/Moradia do preso na unidade prisional.
Qual é sangue? : Cumprimento entre presos amigos ou da mesma facção.
Quarenta: Referência a pistola calibre 40 de uso da Polícia.
Quebrar a perna: Não cumprir trato feito.
Queimante: Arma de fogo.
Queixo duro: Sujeito que não dedura de forma alguma, firme.
Questão: Sujeito respeitado, boa praça.
Químicas: Mulher do tráfico responsável pela mistura de cocaína e crak.
Quinzão: Fuzil AR 15.
Quinzinho: Fuzil AR 15 Compacto (AR-Baby).
Quiquita:Coceira,sarna.
Quirela: Dinheiro.
Quissé: Canivete, faquinha.
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R

Rabiola: Problema, outros.
Ralado: Sem dinheiro/Tóxicos, ferido, outros.
Ralar: Sair fora, correr, dispersar.
Ratão: Esconderijo para encontro sexual.
Ratatuia: O mesmo que tumulto, confusão.
Rato de cadeia: Preso ladrão de cela, aquele que rouba os outros presos dentro
da cadeia.
Rato de praia: Ladrão que rouba na areia da praia.
Ratona /Ratazona: Mulher vadia, prostituta, outros.
RDD : Sigla do Regime Disciplinar Diferenciado .
Rebú: Confusão, problema.
Regadora: O mesmo que “Tia do Arrego”.
Remédio:Maconha,cocaína,outros.
Remo Torto: Mulher feia.
Responsa: Sujeito sério, com responsabilidade, firmeza.
Ripado: Morto, condenado, assaltado, outros.
Rita: Colher de metal (Afiada), adaptada como faca, para ser utilizada como
estoque na cadeia, outros.
Roberta Close: Preso transexual ou travesti, apenado afeminado.
Robô: Preso /pessoa utilizada por outros para assumir ou cometer delitos.
Robocop: Policial bem armado.
Roborizar: Dar um terror, intimidar.
Robotizar:Pau mandado,induzido a receber ordens,outros,
Rodar/Rodou: Ser preso, morto, outros.
Roer a corda: Não cumprir o combinado, deixar na mão.
Rolé: Dar uma volta.
Rolha: Preso que possui dividas na cadeia ou está em dificuldade financeira.
Ronaldo/Ronaldinho: Balinha de maconha,cocaína,outros.
Roupa no varal: Quando o local e/ou pessoa está sendo vigiada, monitorada.
RPERJ: Sigla de Regulamento Penitenciário do Estado do RJ.
Rua: Liberdade, pode ser usado também para indicar fuga e Alvará de Soltura.
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S

Sacolé: Unidade de embalagem para tóxico.
Sacudir a cadeia: Rebelião, motim, tumulto.
Saidinha(Fazer uma....): Assalto, roubo,outros.
Sal: Pó, cocaína, outros.
Salgado:O mesmo que difícil, problemático,outros.
Salivar: Conversar, desenrolar, bater um papo sobre um assunto.
Salve: Comando para Tocar o terror, ameaçar, promover desordem, outros.
Samango:Policial (PCERJ/PMERJ/PF/PRF/Outros).
Sandra Bréa: Etapa de alimentação(Galinha/frango) .
Sangue de Cazuza: Preso aidético.
Sapo:Cadeado.
Sardinha: Preso sem expressão, caidinho, outros.
Sarro: Comida.
Seguro: Cela destinada aos presos ameaçados pelo coletivo carcerário.
Sentar o bambu: Dar tiros, porrada, outros.
Sessão espírita: Espancamento de uma forma geral (Interrogatório policial ou ato
coletivo /presos para confessar algo).
Sete: Abreviatura de 171/CP (Trambiqueiro, desonesto, enrolado).
Sintonia: Acordo entre marginais, outros.
Sirizar: Ato do preso que rouba outro preso na cadeia.
Sítio do Pica Pau Amarelo: Prisão de regime semiaberto, apelido da unidade
prisional - Penitenciária Ferreira Neto (SEAPFN) no Estado do Rio de Janeiro..
Soca-Porva: Manter relações homossexuais.
SOE (“Sóia” – pronúncia do preso): Sigla do Serviço de Operações Especiais
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. É composto pelo GIT (
Grupamento de Intervenção Tática) e pelo GSE(Grupamento de Serviço de
Escolta) . Tem como missão intervir em casos de motim, rebeliões e escolta de
Presos e Autoridades, entre outros.
Sóia: Na linguagem do preso, o mesmo que SOE/SEAP.
Soldado: Segurança da boca/ membro do tráfico ou quadrilha.
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Solitária: Castigo, isolamento.
Soltar negoção: Soltar fogos(Alertar o movimento sobre a entrada da Polícia).
Soprar: Delatar, informar, falar com discrição, outros.
Startac: Ecstasy,material entorpecente, outros.
Sufocação: O mesmo que “sufocar”.
Sufocar: Repressão policial intensa, ostensiva e sistemática.
Sujar o dedo: Tirar impressão digital.
Sujeita mulher: Presa de palavra,respeitada no coletivo.
Sujeito mentirinha: Conversa fiada, mentiroso, caôzeiro, outros.
Surda: Cela de isolamento (Solitária).
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T

Tá arregado: Em quantidade, utilizado para informar sobre situação onde há
suborno ou propina para irregularidade cometida.
Tá berrando: Delatando geral, carro irregular,outros.
Tá de bicudo: Armado de fuzil.
Tá de cão: De conversa fiada, falando demais e/ou o que não deve.
Tá de migué!: Conversa fiada, câo.
Tá de PT: Armado de Pistola.
Tá ligado ?: Atento, na escuta, outros.
Tá na escolta: Sendo vigiado, observado, outros.
Tá na manha: O mesmo que cadeado na manha, não fechado totalmente,
preparado para abrir.
Tá na onça: Jargão usado para expressar dificuldades.
Tá no sereno: Em dificuldade, situação ruim, outros.
Tá pedido: Vai ser o próximo, bola da vez, outros.
Tá pesadão: Bem armado, com muito tóxico, outros.
Talarico: Bandido que dá em cima da mulher de outro bandido (Paquera).
Talquinho: Cocaína.
TanderCat: Apelido dado entre bandidos da facção do TC (Por serem jovens,
rápidos e irresponsáveis).
Tatu: Preso especialista em cavar túnel / buraco.
TC: Sigla da suposta facção Terceiro Comando.
TCJ: Sigla da suposta facção Terceiro Comando Jovem.
TCNR: Sigla de Tudo Combinado e Nada Resolvido.
TCP: Sigla da suposta facção Terceiro Comando Puro.
Teco / Tirinho: Consumir cocaína (pode ser usado também para maconha).
Tela: Televisão.
Teleguiar: Induzir outro preso a erro,outros.
Televisão: Espelho usado por presos para vigiar a movimentação na Prisão entre
os corredores e as celas, ficando atento aos movimentos dos Policiais e de outros
presos.
TEM: Trabalho Extra-Muro.
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Tem para perder? : O mesmo que suborno/extorsão para não ser preso,outros.
Temperadão: O mesmo que “Temperado”.
Temperado: Fortemente armado ou com muito material entorpecente.
Tênis branco: Cocaína.
Tênis preto: Maconha.
Tereza: Corda artesanal feita na Cadeia utilizada para fuga.
Terra do pé junto: Cemitério.
Teto preto: Utilizada em UP feminina – Significa desmaiar.
TG: Sigla da suposta facção criminosa “Tira-Gosto”, no Município de Campos/RJ.
Tia da comida: Mulher do tráfico (Geralmente da própria comunidade) que são
encarregadas de preparar a comida para traficantes na favela/morro ou até nas
Penitenciárias.
Tia do arrego: Mulheres do tráfico (Geralmente senhoras da comunidade)
encarregadas de efetuar o pagamento de propina a policiais.
Tia faz tudo: Mulher do tráfico (Geralmente da comunidade) utilizada para fazer
qualquer serviço determinado pelo traficante(Levar recados,avisar sobre a
chegada da polícia,dar abrigo,cuidar de feridos,outros).
Tijolo: Tablete de maconha.
Tira - Gosto: Suposta facção criminosa no Município de Campos / RJ.
Tirar para o sol: Ir para o banho de sol na cadeia / Prisão.
Tirar uma braba: Implicar, ofender, outros.
Tirar visita: Ir para visita na cadeia / Prisão.
Tô ligado: Entendido, estou sabendo, informado.
Tô podendo: Vencendo, o mesmo que suposto direito.
Tocar Piano: O mesmo que identificação datiloscópica.
Tomar de assalto: Com violência, na marra.
Tomar o ferro: Tomar e/ou prender a arma de fogo.
Tomar pico: Injetar cocaína, outros.
Topar a parada: Aceitar fazer parte de uma empreitada criminosa, outros.
Trabuco: Arma de fogo.
Traíra: Traidor, falso; aquele que não cumpre acordos.
Tranca: Cela, Cadeia, Ato de ser preso.
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Transporte no blindado ou Transporte no Blindadinho: Individuo que
transporta objeto no ânus(Entorpecentes,celulares,outros).
Treme-treme: Motel, “cafofo” para ato sexual.
Tribal: Tatuagem comumente usada por bandidos, pode ter vários desenhos /
formas.
Tripa: Cigarro de maconha.
Trocar figurinha: Contato, idéia, outros.
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U

Última volta no relógio !: Chamada Utilizada pela suposta facção CV, é a
chamada de ordem entre os presos geralmente feita às 18h , em que é feito
01(Um) minuto de silêncio entre os presos(Supostamente para render
homenagens a bandidos mortos,outros).
Unha: Segurança do gerente ou cabeça da boca / Traficante.
Urubuzar: Fazer terror, agorar, dar contra , outros.
Uzi: Metralhadora Israelense Uzi Cal. 9mm.
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V

Vaca: Sirene de policia, Alarme de cadeia, outros.
Vacilação: Agir de forma errada, arrumar problema, outros.
Vacina: Facada, estocada,outros.
Vai babar: Dar errado, problema, outros
Vai chamar!: Utilizado para chamada nominal individual ou coletiva na cadeia.
Vai contar !: Chamada para confere na cadeia.
Vai de boi: Sumir com o cadáver pela latrina da cadeia,geralmente esquartejado.
Vai de lixo: Sumir com o cadáver pelo lixo da cadeia (Geralmente esquartejado).
Vai de tranca: Na Unidade Prisional: Castigo/isolamento.
Vai de vala: Morte, assassinato, outros.
Vai inundar!: Geral na galeria/Cela,Operação policial,outros.
Vai invadir: Utilizado por presos para anunciar a presença de policiais na
cela/galeria, outros.
Vai pro corte: Geralmente utilizado para roubo de automóveis e seu desmonte em
ferro velho, pode ser também utilizado para esquartejamento, outros.
Vai ter carga: Tiros ,rajadas, outros.
Valete: Homossexual.
Vamos para o desenrolo: Resolver fato malentendido, situação ou
problema,negociação,outros.
Vapor: Homem/Mulher utilizado pelo tráfico para vender material entorpecente.
Vaza!/Vazar: Correr, sair fora, outros.
Vazando óleo: Sangrando, ferido, outros.
VDV: Sigla originária do antigo Presídio Cândido Mendes na Ilha Grande/RJ,
significado: “Viva e deixe viver”; atualmente, supostamente usado pela facção
TCP.
Véio: Tratamento entre bandidos amigos/parceiros.
Vela: Arma fria(Sem registro) para cometer delito, outros.
Velho: Pode significar o mesmo que “Véio”, ou ainda para fazer referência a
interno com idade avançada.
Vento: Dinheiro, ventilador, outros.
Verdinha: Dólar, dinheiro.
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Verme: Inimigo, Policial.
Vermelhão: Tipo de chamada da suposta facção comando vermelho.
Vestir a camisola: Assassinato, morte.
Viajar: Consumir tóxico / substânciaentorpecente.
Vietnã: Isolamento, castigo.
VPF: Visita Periódica a Família.
VPL: O mesmo que VPF.
Visão: Relatar o que está acontecendo, informar sobre um fato e/ou situação,
alertar sobre uma situação importante, outros.
Volante: Originário da Ilha Grande, antiga patrulha de servidores para capturar
presos fugitivos (Que se escondiam na mata).
Volta: O mesmo que ser enganado, enganar ou tomar um prejuízo.
Vomitar: Denunciar, delatar, outros.
Vou Fazer: Roubar,matar, planejar assalto , outros.
Vou resolver: Matar, torturar, outros.
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X

X9: Informante, alcagüete, delator.
Xerife: Preso líder (Cela,pavilhão,galeria ou cadeia).
Ximbica: Cachimbo feito com os mais variados materiais para fumar maconha.
Xis: O mesmo que X9.
Xisnovear: Atuar como X9 delatando, outros.
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Z

Zé gotinha: Lança-perfume, impotente, outros.
Zebedeu: Otário, pessoa que foi enganada.
Zebrão: Preso azarento, que só se arrasa.
Zebrar: Falhar, dar errado, outros.
Zica: Coceira, problema, outros.
Zinco: Faca, estilete, estoque, outros.
Zoar a cadeia: Tumulto, rebelião, outros.
Zoiudo: Ovo frito servido na cadeia.
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ANEXOS:

1. ARMAS DE FOGO.
Linguagem utilizada pela criminalidade para identificar armas e munições:

38: Para designar Revólver Calibre 38 (Oitão / Trezoitão)
380: Para designar Pistola ou Munição Calibre 380(Três-oito-zero....).
9: Para designar Pistola Calibre 9mm ou Munição(Nove...).
40: Para designar Pistola Calibre 40mm ou Munição (Quarenta).
45 : Para designar Pistola Calibre 45 ou Munição(Quatro-Cinco....).
12 : Para designar Espingarda Calibre 12 ou Munição(Doze / Escopeta..).
556 : Para designar Fuzil ou Munição(Cinco-cinco-meia...).
223 : Para designar Fuzil ou Munição(Dois-dois-três...).
7.65: Para designar Pistola ou Munição 7.65(Sete-meia-cinco).
7.62: Para designar Fuzil Fal ou Munição(Sete-meia-dois...).
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2. TIPIFICAÇÃO DE CRIME COMETIDO.
Linguagem utilizada pela criminalidade para identificar no convívio carcerário e/ou
na rua, o motivo da prisão e tipo de crime cometido (baseado no Código Penal
Brasileiro):

12: Tráfico de entorpecente - Lei nº 6368/76(Antiga Lei de Tóxicos),atual Leinº
11.343/06.
16: Consumo de entorpecente - Lei nº 6368/76 (Antiga Lei de Tóxicos), atual Lei
nº 11.343/06
121: Homícida - Art.121/CP.
129: Lesão Corporal-Art.129/CP.
148: Seqüestro e cárcere privado-Art.148/CP.
155: Furto-Art.155/CP.
157: Roubo -Art.157/CP.
158: Extorsão- Art.158/CP.
159:Extorsão mediante sequestro -Art.159/CP.
171: Estelionatário-Art.171/CP.
180: Receptação-Art.180/CP.
213: Estupro-Art.213/CP.
214: Atentado violento ao pudor - Art.214/CP.
288: Formação de quadrilha-Art.288/CP.
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3.TATUAGENS.

É uma forma de expressão no meio da criminalidade, e também no Sistema
Prisional.

O preso e/ou apenado pode ingressar no Sistema Prisional já tatuado, ou no
ambiente carcerário, optar pela tatuagem, que são comumente feitas de forma
artesanal por outro preso.

Existe a possibilidade de significados diversos quanto aos desenhos e imagens,
incluindo também o local em que a tatuagem está localizada no corpo.

Entre as mais usadas, estão:

-Âncora: Representa o homem do mar, a proteção, a esperança em dias
melhores e a segurança.

-Anjos: Existem diversos tipos, podem significar a proteção sendo uma figura
simples ou quando em desenhos pequenos ou com tridente nas mãos ou caldas
que significa o mensageiro do mal.

-Borboleta: Ligada a liberdade, pode ser usada também por presos que vivem
tentando fugir do cárcere. Pode também significar sinal de homossexualismo.

-Cadeados ou molho de chaves: Expressa o sofrimento do preso dentro da
cadeia.

-Caravela / Veleiros: Simboliza a liberdade.

-Carpa: Quando desenhada para cima significa que a pessoa está subindo na
organização, visto que o peixe é conhecido por sua persistência ao subir o rio e
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alcançar seus objetivos.
-Caveira com faca enterrada (caveira com punhal) ou faca na caveira:
Matador de policiais.

-Cobra / Serpentes enrolada numa espada: Significa traição, bandido X9 /
“Dedo- duro”. OBS: Geralmente são feitas a força por outros presos, contra a
vontade de quem vai ser tatuado, assim ele ficará marcado como uma pessoa não
confiável.

-Cobras / Serpentes: Bandido não confiável e traiçoeiro, aquele que faz qualquer
tipo de coisa para sair da prisão. OBS: Pode ainda ter o significado de proteger
contra as traições e evitar as prisões.
-Coração com flexa atravessada e com as palavras “Amor de Mãe”: Traduz o
sentimento materno ou camufla homossexualidade.

-Coração com flexa atravessada na diagonal: Indica o preso homossexual.

-Cruz com crânio humano: No peito significa crime de latrocínio. Nas costas
significa o comportamento de lealdade com os seus parceiros de crime e vida no
cárcere.

-Cruz com duas velas, acesas nas bases laterais: Preso de alta periculosidade,
matador.

-Cruz de carvalho: Significa um alerta ou advertência sobre o grau de
periculosidade alto do bandido, é ligada a morte / latrocínio.

-Cruz: Quando tatuada no centro do peito significa corpo fechado, no meio das
costas elemento perigoso.
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-Diabo: Usada por quem traz o doce prazer e sorriso da morte nos lábios. Uma
variação

é

o

diabo

trazendo

uma

caveira

nas

mãos.

Usuários: Detentos de alta periculosidade.

-Dragão: A coragem, a força da palavra e a honra do bandido. Vitória sobre o
perigo.

-Espada: Preso corajoso, destemido e valente.

-Estrela de Salomão ( 5 pontas): É usada para se ver livre de bruxarias, feitiços e
outros.

-Estrela rosa dos ventos: É usada como amuleto para evitar ser preso e
simboliza a liberdade.

-Estrela: É ligada a liberdade, serve como símbolo de sorte para evitar a morte ou
ser preso.

-Fuzil / Metralhadora: Para mostrar força / coragem ou o armamento preferido
pelo bandido na rua.

-Imagem de Nossa Senhora Aparecida: Em tamanho pequeno, geralmente no
peito, significa proteção e esperança, além de indicativo de preso perigoso. Em
tamanho grande no centro das costas, significa o preso ligado ao crime de estupro
ou que foi violado na cadeia.

-Imagem de São Judas Tadeu: Significa homossexualidade, geralmente é feita
na parte externa da perna.

-Imagem do diabo: Bandido perigoso, geralmente matador.

-Letras do alfabeto (M, A, H,...): Significa o nome de recordação de alguma
pessoa.
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-Mago: Essa tatuagem é bastante utilizada por especialistas em sequestro e em
resgate de presos.
-Morte segurando uma foice: Pessoas envolvidas em grupos de extermínio, ou
que fizeram justiça com “as próprias mãos”.
-Nomes (Diversos: Márcia, Maria, Felipe, ....): Homenagem a mães, esposas,
namoradas, filhos, e/ou ainda grande amizade.

-Pinta (Sinal): Indica um homossexual passivo, é comum ser feita na lateral do
rosto.

-Pistola ou Revolver: É utilizada geralmente pelo bandido que pratica roubo e
assaltos seguidos de morte.

-Pomba: Liberdade, sorte, paz.

-Punhal ou faca: Preso corajoso e destemido, que enfrenta qualquer perigo.

-Rosa na mão: Em mulheres, ligadas a prostituição.

-Rosto de Jesus Cristo: Significa o assaltante a mão armada e o crime de
latrocínio

-Saci fumando cachimbo: simboliza o tráfico de drogas ou traficante.

-Sereia: Estuprador, ligado a crimes sexuais, geralmente é feita na perna direita.

-Siglas (Ex: CV/CVRL/ ADA/...): Ligada ao mundo do crime: Facções,
Comunidades, grupos de rua ou cadeia, outros.
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-Símbolos militares / Diversos: Bandido que serviu as Forças Armadas, que
quer mostrar que ainda é um soldado e domina a arte do emprego de doutrinas
militares e uso do armamento.

-Sol / Lua (Amuletos): Possuem o significado de evitar e livrar-se de crimes mais
graves em curso nos eventuais processos penais a qual o preso responde ou
venha a ser acusado.

-Teia de aranha: Falsidade, morte aos cúmplices, outros.

-Terror: Bandido que espalha o clima de medo e violência em suas ações,
geralmente é usado pelos assaltantes de banco.

-Tribal: Existentes vários tipos e significados geralmente são ligados a gangues e
organizações diversas, além de grupos fechados por ideologia ou movimentos.
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