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1. Introdução  
 

Na condição de membro do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), fui convidado a integrar a delegação que, nos últimos 

dias 30 e 31 de janeiro de 2014, visitou e inspecionou as instalações das 

unidades prisionais do “Complexo de Pedrinhas”, em São Luis (MA).  

E ali estivemos na companhia da Ouvidora Nacional do Sistema 

Penitenciário (OSPEN/DEPEN), Valdirene Daufemback, dos analistas do MJ 

Jefferson Alves Lopes (CNPCP) e Paula Godoi (OSPEN/DEPEN), do Doutor 

José Arruda, Defensor Público do Estado do Pará e do Doutor Leonardo de 

Castro, Defensor Público da União, ambos membros da Força Nacional de 

Execução Penal.  

As oito unidades que compõem o “complexo de Pedrinhas”, hoje, são 

responsáveis pela custódia de pouco mais da metade, dos aproximadamente 

5.500 presos que compõem o sistema penitenciário maranhense. Dos quais 

60% desse contingente é constituído de presos provisórios. 

Em questão estava o levantamento de informações úteis sobre as 

condições como esses estabelecimentos prisionais operam, já que deles 

emanaram, nos últimos meses, fatos e situações que ensejaram a denúncia 

do Estado Brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, notadamente pelo elevado número de mortes despontadas 

nesses locais. 

    

2. Da inspeção – Impressões gerais 
 

Pano de fundo da visita ao Estado do Maranhão foi o reconhecimento 

da existência de duas facções criminosas que atuam no interior das 

unidades prisionais: o Primeiro Comando do Maranhão (PCM) e o Bonde dos 

Quarenta. Grupos esses que se antagonizam no interior do cárcere, 

protagonizando a luta por espaços de poder, resgatando um conflito 

histórico que existe na sociedade local entre aqueles são oriundos da Capital 

e os que vêm do interior. Apurou-se que os membros “pertencentes” ao PCM 

(integrado por detentos provenientes do interior) mobilizaram-se para a 

defesa contra as ações e a opressão que via de regra era desencadeada 
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pelos integrantes do “Bonde dos Quarenta” (constituído por detentos da 

Capital), notadamente aproveitando-se da situação mais desfavorável 

daqueles que eram deslocados do interior para a Capital. E a forma como 

sempre terminam os embates entre esses grupos revive um antigo ritual 

dos índios guajajaras (locais), os quais decapitavam a cabeça dos “inimigos” 

vencidos, em sinal e para o fim da demonstração de poder e supremacia 

sobre eles. 

Apurou-se que o Estado, de algum modo, muito contribuiu para 

retroalimentar essa violência endêmica no interior dos presídios. O que 

favoreceu ao “descontrole” da situação com a qual operavam, mercê do 

modo pouco diligente e absolutamente sem controle como se 

promoviam e realizavam a remoção de detentos do interior para a 

Capital, ou mesmo pela forma pouco criteriosa e absolutamente 

temerária como eram triados aqueles que chegavam, pela primeira 

vez, ao sistema prisional, não permitindo opção alguma para aquele 

que fosse detido evitar a adesão a este ou a aquele grupo. Sem 

contar que a própria seleção já era motivo bastante para a difusão do 

“terror” entre os presos, os quais não confiavam nesse sistema falho e 

precário de “etiquetamento prisional”. Narrativas deram conta de que o 

“tempo para a triagem” dos detentos, via de regra realizado em unidade 

específica do “Complexo de Pedrinhas”, para além de ser demorado, já é, na 

verdade, uma forma própria de violência do Estado em detrimento dos 

“encarcerados”. Em todas as unidades, por consequência, foram 

encontrados espaços próprios para o recolhimento dos detentos sedizentes 

membros de uma ou outra facções, mesmo porque essa foi a maneira que o 

Estado encontrou para contemporizar a rivalidade entre os grupos rivais. 

Causou espécie, por outro lado, a constatação de que os serviços 

penais essenciais não estavam sob o controle, o domínio e a orientação 

diretos do Estado, senão distribuídos a particulares.  

Alimentação (com exceção da penitenciária feminina), monitoria 

dos internos e a vigilância armada externa das unidades prisionais são 

serviços que, no Estado do Maranhão, foram terceirizados e estão confiados 

à iniciativa privada, sem aparente controle de produtividade-qualidade 
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dos respectivos contratos. Há mais de dez anos, segundo informado, não 

se realiza um concurso público para as carreiras penitenciárias. Tendo sido 

poucos, aliás, os servidores que, nessa condição, concursados pela 

Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária (SEJAP), 

foram contatados, e os poucos encontrados achavam-se absolutamente 

desmotivados, em razão da inexistência de uma política prisional-

penitenciária em condições de responder aos mais comezinhos problemas 

com os quais se deparavam no cotidiano das unidades de “Pedrinhas”.  

Em resposta aos últimos episódios de violência experimentados dentro 

e fora das respectivas unidades penais, a Polícia Militar (incluindo a Tropa de 

Choque) e os membros da Força Nacional de Segurança foram chamados a 

intervir e passaram a participar das rotinas de contenção e fiscalização nos 

estabelecimentos visitados, emprestando apoio para as atividades neles 

desenvolvidas. O que também resultou num “sem número de reclamações” 

por parte dos detentos sobre a forma como vinham sendo tratados, em 

decorrência, já não fossem despreparados os “monitores terceirizados”, 

agora pelas “forças do Estado”, absolutamente violentas. O tratamento 

dispensado aos detentos, em particular pelos prestadores de serviços 

terceirizados, foi alvo de críticas inúmeras, na medida em que pouco 

sensíveis eram ao respeito à individualidade de cada um. Encontrados foram 

policiais militares e da força nacional utilizando-se de “toucas faciais” no 

interior das unidades prisionais, o que nos pareceu absolutamente não 

justificado, para além de confirmar o relato de presos entrevistados. 

 Mas as reclamações dos presos também se fizeram sentir de modo 

muito mais latente que o normal em relação a outros aspectos.  

A falta de salubridade como foram encontradas algumas unidades, que 

tinham tampas de esgotos a céu aberto, favorecia a proliferação de ratos, 

tornando esses ambientes absolutamente comprometidos para o fim a que 

estavam destinados. O lixo, muitas vezes acumulado nas celas, já que o 

serviço para sua remoção não é o mais ágil e funcional, além do deficiente 

atendimento médico prestado aos internos, conspiram a favor da 

proliferação de doenças e epidemias. A comida, segundo os presos, é de 

“péssima qualidade”, chegando a eles geralmente azeda e sem condições de 
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ingestão. Notou-se, por sinal, que os poucos funcionários responsáveis pela 

checagem das marmitas dos presos nas unidades prisionais demoravam 

mais que o normal para a distribuição dos “bandecos” aos internos, de modo 

que o “calor ambiente” realmente favorecia ao estrago da comida preparada 

externamente. E distribuída por caminhão não refrigerado, já chegando às 

próprias unidades em situação bastante comprometida.  

A violência das relações Estado-Indivíduo, repercutida em cada ponto 

de contato dos detentos com a administração das unidades, cultua um 

imaginário de abusos e desmandos, sem qualquer comprometimento com os 

propósitos de ressocialização. Inclusive atingindo os próprios familiares dos 

detentos, enquanto “última fronteira de contato” dos internos com o mundo 

exterior. Fazendo com que a revolta dos internos apenas aumentasse.  

Foram inúmeros os “gritos” por dignidade, reivindicando os detentos 

um tratamento minimamente aceitável e a consideração de que também são 

“pessoas e não bichos”, e nessa condição merecem respeito e atenção 

condizentes.  

 Ressalta-se que em todas as unidades visitadas, os internos foram 

informados acerca do mutirão carcerário promovido pela Força Nacional da 

Defensoria Pública, o que, via de regra, constituía motivo de alívio, 

comemoração, e principalmente esperança, já que a queixa quanto à 

inexistência e deficiência quanto à assistência jurídica também foi veiculada 

com bastante veemência. Deu-se conta, aliás, da forma deficiente e pouco 

organizada como a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, o 

Ministério Público e o Poder Judiciário local interferem nessa dinâmica de 

vícios e desmazelos funcionais, não interferindo no desbaratamentos dos 

vácuos de poder constatados. Aliás, pode-se perceber, na verdade, certo 

conflito entre as instituições, fazendo com que cada uma apontasse na outra 

suas falhas, não olhando para si próprias. 
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3. Considerações Finais 

 

 O Estado do Maranhão paga, hoje, um alto preço para a maneira como 

ousou administrar e gerir o seu sistema prisional. Aliás, abdicando de toda 

forma de controle direto das ações e rotinas penais e penitenciárias, 

estando absolutamente descomprometido com a preservação das mínimas 

garantias da pessoa presa, relegou o exercício de funções essenciais e 

inerentes ao cotidiano prisional à iniciativa privada, sem qualquer critério ou 

mesmo sob uma única diretriz de intervenção e acompanhamento, 

condizentes com os propósitos insculpidos na Lei de Execução Penal.  

A terceirização dos serviços penais e penitenciários isolou o Estado da 

constatação das situações básicas de cuidado dos internos, distanciando o 

preso da Administração. O que fez nascer no interior das unidades “do 

complexo de Pedrinhas” a necessidade da imposição de uma ordem interna, 

fundada na prevalência e respeito à Lei do “Mais Forte”. Os grupos 

organizados e facções encontradas no interior das unidades prisionais 

nasceram e ganharam musculatura como forma dos detentos poderem 

reagir e se protegerem desse estado de coisas. Aliás, desenharam eles 

mesmos as regras próprias de convivência importantes para estabelecer 

“quem deve morrer e quem deve viver”. O Estado atingiu um grau de 

distanciamento da realidade carcerária tão exacerbado que tradicionais 

estruturas institucionais concebidas como “órgãos da execução penal” 

também abandonaram os estabelecimentos penais, deixando de se 

comprometer com a fiscalização e denúncia dos excessos praticados pelas 

rotinas carcerárias viciadas e da preservação dos direitos contemplados em 

favor dos presos, os quais ficaram relegados à própria sorte. Não foi preciso 

muito esperar pela barbárie de mortes no interior das unidades prisionais. O 

próprio Estado reconheceu que não tinha como “distribuir” e equacionar os 

espaços dos detentos, operando com uma superlotação de todo evitável. 

Tudo mercê desse estado de descontrole instalado. Descontrole que 

redundou num ambiente de tensão e conflito permanentes, em todas as 

unidades visitadas. Há medo e revolta nas unidades prisionais de 

“Pedrinhas”. Poder Judiciário, Secretaria de Justiça e Administração 
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Penitenciária, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados 

do Brasil não conversavam, nem interagiam. Limitavam-se a culparem-

se reciprocamente. O Estado, enfim, desmobilizou-se a tal ponto de 

suas funções que se achava completamente desestruturado de 

meios, ações e alternativas eficientes para vencer esse estado de 

crise. Era necessário, pois, (re)construir! 

 A chegada do Ministério da Justiça, nesse contexto, fomentando como 

ponto de partida, a partir da intervenção do Excelentíssimo Senhor Ministro 

de Estado da Justiça, a constituição de um “Comitê Gestor” da crise prisional 

foi um primeiro e decisivo passo catalisador de ações e da própria 

coordenação de um sistema inexistente, na intenção de reverter essa 

deficiente composição de forças. Todos os segmentos, enfim, liderados pela 

Governadora do Estado do Maranhão, a qual passou a ser assessorada 

(diretamente) por membros do Ministério da Justiça, foram chamados para 

se sentarem à mesa. Estabelecendo-se um diálogo construtivo, gérmen do 

repaginamento de toda uma cultura de pouco comprometimento dos 

“órgãos da execução penal” com a causa dos detentos e os princípios 

informadores do cumprimento de penas, seja para o conhecimento das 

causas endógenas da violência intra muros constatada nessas unidades, 

seja mesmo voltando-se para o enfrentamento dos problemas inerentes ao 

cárcere. Reestruturação organizacional e prestígio aos direitos humanos 

foram as duas vertentes sobre as quais se orientaram na recomposição da 

realidade conspurcada. A postura de se partir para uma (re)organização da 

atividade estatal, passando pela redefinição das funções e papéis da 

Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária, enfim, foi 

colocada como a pedra de toque de toda essa reviravolta. Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil 

estão sendo chamados à responsabilidade. E estamos assistindo a um 

processo. Todos os dias, desse processo, colhem-se atos, ações positivas e 

proativas, revisitando pontos e questões nunca dantes discutidos. A 

necessidade de que uma “força-tarefa” nacional, e em todos os sentidos, 

ilumine a coordenação e o próprio realinhamento da órbita gravitacional das 

instituições que compõem o sistema penal penitenciário do Maranhão é 
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prova viva de que a superação da crise vem com o engajamento de todos. E 

a necessidade de que o permanente monitoramento de todas essas ações é 

mais que exigível para que esse processo não sofra solução de continuidade. 

A colaboração do CNPCP, portanto, nesse quadro de ações e iniciativas, vem 

por fortalecer a continuidade da retomada pelo Estado e suas instituições 

dos seus princípios informadores. E só assim se permitirá o resgate da 

dignidade dos presos, despressurizando os níveis de tensão e conflito 

constatados. 
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