
CÉZAR BOMBEIROARTIGO

REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br 1REVISTA JURIS - ANO II - Nº5 -  MAIO/JUNHO 2015

O Complexo de Pedrinhas,
Suas crises e convulsões, na visão de um agente penitenciário

Agente penitenciário, Vice-presidente do SINDESPEM
Monografia apresentada como trabalho de conclusão de curso de especialização.

A íntegra pode ser lida em www.cecgp.com.br

CÉZAR BOMBEIRO

1 INTRODUÇÃO

O sistema penitenciário maranhense tem sido mo-
tivo de discussões entre diversos setores da sociedade, 
tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito nacional. 

Observa-se um sistema decadente e bastante fragili-
zado, onde o poder público não encontra uma maneira 
plausível que minimize a delicada situação em que se 
encontra o sistema prisional maranhense.

À luz da verdade, os estabelecimentos prisionais e 
penais foram construídos para abrigar aqueles que co-
metem crimes, mas com o avanço da criminalidade e a 
superlotação nas unidades prisionais e penais, perce-
be-se que somente a construção de presídios já não é a 
solução mais viável para esse problema que tanto aflige 
a sociedade.

Hoje, o sistema penitenciário maranhense apenas 
aglomera pessoas (em galpões) causando uma super-
lotação em todas as unidades prisionais existentes no 
Estado, sendo um dos motivos que causam rebeliões, 
fugas e mortes dentro desses presídios, pois os que ali se 
encontram cumprindo pena ficam ociosos e sem nada 
para fazer no decorrer do tempo, resultando então no 
que é mais palpável para eles, ou seja, a violência extre-
ma contra funcionários e seus pares de cárcere e o inten-
so tráfico e uso de drogas.

Dessa forma, faz-se necessário que o poder públi-
co adote medidas que sejam eficazes e, que não sejam 
apenas paliativas, mas que possam trazer a tranquilida-
de tanto para aqueles que se encontram encarcerados 
como também para a sociedade civil, pois é evidente 
que aqueles que estão hoje atrás das grades, um dia te-
rão direito à liberdade e esse retorno à sociedade é um 
processo delicado, pois diz respeito à dignidade da pes-
soa humana e que diante de tais circunstâncias o Estado 

não oferece condições para garantir esse direito funda-
mental previsto na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (CRFB/88).

Portanto, a importância desta pesquisa consiste na 
contribuição para o respeito à dignidade da pessoa hu-
mana, quer esteja encarcerada ou não, pois como rege 
a Carta Magna, todos têm direito à segurança, indepen-
dentemente da classe econômica em que se encontra. 
Desse modo, é de grande importância que a sociedade 
civil por ser a mais prejudicada pela ineficácia de uma 
segurança pública, tem inclusive o direito de participar 
por meio de seus representantes legais das discussões 
sobre esse tema que é de difícil solução, pois envolve, 
tanto fatores sociais como políticos.

Adotando como parâmetro a estrutura prisional do 
Estado do Maranhão, este trabalho tem por objetivo dis-
cutir as principais causas da falência do sistema prisio-
nal no referido Estado, no que diz respeito à reabilitação 
de presos, apontando possíveis alternativas capazes de 
aprimorar os mecanismos ressocializadores da prisão e 
de manter os índices de criminalidade em níveis pelo 
menos, toleráveis.

Afirma-se que a maioria das informações neste tra-
balho inseridas advêm da experiência pessoal do autor, 
enquanto agente penitenciário.

2 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA PRISIONAL BRASI-
LEIRO

Proclamada a República em 1889, intensificou-se a 
necessidade de promoção da reforma na legislação cri-
minal, mesmo porque já haviam se passado 60 anos da 
promulgação do Código do Império e as suas leis fica-
ram envelhecidas por não mais acompanhar a realidade.

O Ministro da Justiça do Governo Provisório, Campos 
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Sales, confirmou o trabalho que havia sido confiado a 
Batista Pereira na preparação do novo Código. Em pou-
co tempo, o projeto foi estruturado e rapidamente en-
tregue ao Governo, sendo submetido ao juízo de uma 
comissão presidida pelo próprio Ministro da Justiça. Por 
decreto de 11 de outubro de 1890 foi aprovado, trans-
formando-se em lei passando o Brasil a ter um novo Có-
digo Penal. Como foi feito às pressas, apresentava vários 
defeitos técnicos, sendo por isso objeto de críticas, que 
contribuíram para abalar seu prestígio, o que dificultou a 
aplicação do novo Código. (MOTA; BRAICK, 1997).

Para solucionar o problema, o Poder Executivo fez 
um projeto para um novo Código. Depois de inúmeras 
tentativas, em 1940 o projeto definitivo foi apresentado, 
sendo promulgado em 7 de dezembro do mesmo ano, 
entrando em vigor na data de 1 de janeiro de 1942.

Mota e Braick (1997, p. 487) afirmam que:

Vicente Piragibe coligiu toda a legislação penal posterior ao 
Código de 1890 e elaborou uma “Consolidação das Leis Pe-
nais”, obra de grande valor, pois facilitava a todos quantos ti-
nham de indagar qual direito penal estava vigente. Para fazer 
o Código de 1940, o legislador brasileiro inspirou-se em um 
Código Italiano, de 1930, chamado Código de Rocco, e tam-
bém seguiu, como exemplo, o Código Suíço de 1937, para 
inúmeras soluções adotadas.

Embora elaborado durante regime ditatorial, o referi-
do Código Penal unifica fundamentalmente, as bases de 
um direito punitivo democrático e liberal. Na parte geral 
do Código temos por base o princípio da reserva legal; 
o sistema de duplo binário; a pluralidade de penas pri-
vativas da liberdade; a exigência do início da execução 
para a configuração da tentativa; o sistema progressivo 
para o cumprimento da pena privativa de liberdade; a 
suspensão condicional da pena e o livramento condicio-
nal. Na parte especial, dividida em onze títulos, a matéria 
se inicia pelos crimes contra a pessoa, terminando pe-
los crimes contra a administração pública. Não há mais 
pena de morte e nem de prisão perpétua, e o máximo 
da pena privativa de liberdade é de 30 anos (LEAL, 2001).

Em 1961, o Governo decidiu, pois, fazer uma refor-
ma na legislação criminal e solicitou a Nelson Hungria, 
Mestre do Direito Penal Brasileiro que a fizesse. Assim, 
modificou-se a Parte Geral, tendo como ponto marcante 
o abandono das medidas de segurança detentivas para 
imputáveis, sendo adotada a pena ou medida de segu-
rança, nos casos em que o agente é semi-imputável (LEI-
TE, 1994).

Juntamente com a nova Parte Geral do Código Penal 
foi promulgada a Lei de Execução Penal, Lei n.º 7.210, de 

11 de julho de 1984, sobre a qual abordaremos, de forma 
sucinta, em item posterior neste trabalho de pesquisa.

2.1 Prisão, pena e sistema penitenciário

É através da convivência com seus semelhantes, que 
o indivíduo se humaniza na convivência com determina-
do grupo social, entretanto, essa convivência, às vezes, 
não se dá de forma harmônica, pois “[...] o homem não 
é absolutamente livre para fazer o que bem quiser. ” (TE-
LES, 2006, p. 1). Assim sendo, situações de conflito, fre-
quentemente acontecem. Desses conflitos, muitos não 
chegam a ser regulados pelas normas jurídicas, pois em 
muitas situações o controle social é regulado por insti-
tuições sociais, tais como: família, escola, igreja. 

Contudo, quando um comportamento desviante 
ofende alguma das normas fundamentais da socieda-
de, faz-se necessária a interferência direta da lei como 
fundamento da Ordem Social. Sobre esse assunto, Pra-
do (2007, p. 103) afirma que “O ordenamento jurídico se 
constitui em um complexo de normas funcionais regula-
doras da vida em sociedade, dispondo de uma inenarrá-
vel gama de sanções a serem aplicadas aos desviantes”.

Assim, a ação mais rigorosa desse ordenamento jurí-
dico apresentada aos transgressores de qualquer norma 
de natureza penal, culminará em várias sanções, inclusi-
ve na privação da liberdade dos sujeitos.

Não se pode desenvolver qualquer fala a respeito do 
sistema carcerário sem antes discorrer sobre a origem da 
pena, uma vez que a existência do sistema penitenciá-
rio está ligada ao da pena imposta ao transgressor das 
normas sociais, constituídas juridicamente, tanto como 
castigo, quanto reparação do dano praticado à pessoa 
pertencente à sociedade.

De acordo com Garutti e Oliveira (2012, p. 3):

Etimologicamente não se pode precisar com certeza a origem da 
palavra pena. Pode ser que sua origem seja latina POENA, signifi-
cando castigo, expiação, suplício. Ou ainda, PUNERE (por) e PON-
DUS (preso), no sentido de pesar, em face ao equilíbrio que se es-
tabelecia pela balança da justiça. Também poderia ter origem nas 
palavras gregas PONOS, POINÉ, DE PENOMAI o qual tem por signi-
ficado a noção de trabalho, fadiga, sofrimento e EUS, de expiar, fa-
zer o bem, corrigir, ou no sânscrito (antiga língua clássica da Índia) 
PYNIA, com ideia de pureza ou virtude. Existem ainda aqueles que 
acreditam ser a pena derivada da palavra ULTIO empregada, na Lei 
das XII Tábuas para representar castigo como retribuição pelo mal 
praticado a quem desrespeitar a ordem estabelecida. A expressão 
pena também é apresentada como derivada do fato de quando 
um juiz fosse sentenciar alguém se utilizava de uma pena de pa-
vão, que era umedecida na tinta, e assim, utilizada na escrita para 
fixar a pena (o castigo). Ainda na antiguidade, o Egito utilizava a ex-
pressão como contrapeso na balança dos abusos dos comerciantes, 
cujo julgamento era feito antes do enterro. Esse é o julgamento de 
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Maat (que significa pena) de que trata o Livro dos Mortos do Egito.

Conceituar um termo é uma tarefa árdua, porque 
o conceito é tudo aquilo que a racionalidade concebe 
com a construção sobre o conceito ou definição de al-
guma ideia, que neste caso define a expressão: pena. 
Assim, aqui se concebe a noção do termo “pena” como 
a consequência jurídica, a qual se impõe ao transgressor 
das normas, que tem como consequência a diminuição 
de bens jurídicos ao autor imputável de fatos descrito na 
norma jurídica como crime.

No que concerne a prisão, o senso comum é de que o 
encarceramento seja o instrumento disponível pelo Es-
tado para proteger a sociedade de indivíduos que, pela 
prática de infrações possam colocar ou de fato coloquem 
em risco o equilíbrio e a segurança da vida em comuni-
dade. Entretanto, a realidade que tem sido denunciada 
é de que a prisão cumpre finalidades incompatíveis com 
as propostas de reintegração social do infrator e de con-
trole da criminalidade. Ao contrário, durante o período 
de segregação, os apenados são preparados para prática 
de crimes mais graves e por um alto custo operacional 
para o Estado.

Os grupos criminosos que se formam na comunidade 
carcerária mandam e desmandam na organização dos 
presídios. As péssimas condições de higiene, alimenta-
ção, assistência médica e jurídica aumentam a revolta 
dos presos. A ingerência do Estado, a corrupção e o mau 
preparo de funcionários públicos agravam o problema, 
tornando o ambiente prisional incompatível com as fi-
nalidades previstas pela lei.

3 O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MARANHÃO

Na maioria das Unidades Prisionais do Estado do Ma-
ranhão, o alojamento destinado aos servidores da segu-
rança encontra-se em péssimo estado de conservação, 
apresentando umidade nos banheiros, desbotamento 
das paredes, pisos comprometidos, instalações elétricas 
e hidráulicas danificadas; assim como estão em situação 
precária, as camas, os colchões e os armários.

Com relação às celas dos presos das unidades prisio-
nais, estas se apresentam em péssimas condições de uso 
com vários agravantes, dentre os quais se destacam: a 
ausência de iluminação, alta umidade, presença de ra-
tos e insetos, o que caracteriza essas celas como locais 
desumanos.

Quanto às permanências, os gabinetes dos diretores, 
assim como os demais setores destinados ao serviço So-
cial, sala de Psicólogo, salas de Serviços Administrativos, 

estas necessitam sem exceção de reparos nos quesitos 
referentes às instalações elétricas, hidráulicas, pisos, te-
tos e pinturas nas paredes, principalmente, serviços de 
manutenção de forma geral.

Com relação às condições de trabalho é visível a ca-
rência de funcionários qualificados para as áreas técni-
cas, administrativas e de segurança, tais como: médicos, 
odontólogos, enfermeiros, psicólogos, assistente sociais, 
advogados, terapeutas, agentes administrativos, digita-
dores dentre outros. Na área de segurança em que se 
destaca um grande déficit de agentes e inspetores pe-
nitenciários com relação ao efetivo da população carce-
rária.

Outro quesito importante é a ausência de viaturas, 
escassez de armas, munições, equipamentos de segu-
rança e de informática, arquivos, móveis para escritório 
etc. Sendo também importante frisar, que deve ser ado-
tado o uso de fardamento para os presos e identificação 
para os servidores em serviço, dando destaque para 
agentes e inspetores penitenciários.

No que tange á rotina dos presos, há carência da im-
plantação de projetos destinados ao combate da ociosi-
dade nas áreas destinadas às oficinas e quadras espor-
tivas para que seja possível o incentivo às práticas do 
trabalho, da educação, dos esportes e de lazer, também 
ao cumprimento da pena de reclusão ou detenção.

3.1 Unidades prisionais

A seguir algumas unidades prisionais do sistema pe-
nitenciário do Maranhão:

1. Penitenciaria de Pedrinhas - construída em 1965 
com a denominação de Penitenciaria Agrícola de 
Pedrinhas é o mais antigo estabelecimento penal 
em atividade no Maranhão. Sua capacidade ini-
cial destinava-se ao alojamento de 120 (cento e 
vinte) presos e durante muitos anos foi a única 
casa penal maranhense, contendo presos dos re-
gimes fechado, semiaberto e aberto. Após suces-
sivas reformas e ampliações teve sua capacidade 
aumentada para 360 (trezentas e sessenta) vagas. 
Hoje, destina-se a 190 vagas exclusivamente ao 
recolhimento de presos condenados ao cumpri-
mento de penas em regime semiaberto, atual-
mente há 146 presos nesta unidade (VER ANEXO 
A);

2. Casa de Detenção I (CADET) – Unidade destinada 
à custodia de presos provisórios. Sua capacidade 
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é para alojamento de 400 (quatrocentos) presos. 
Hoje, a mesma possui uma população carcerária 
de 679 (seiscentos e setenta e nove) presos. Essa 
unidade foi considerada pela Comissão dos Direi-
tos Humanos da Câmara Federal, a pior unidade 
prisional do Brasil, apresentando-se como um 
barril de pólvora. Durante uma rebelião em 2003 
morreram 10 presos;

3. Penitenciária São Luís II – Unidade construída 
para servir, inicialmente, como anexo da Peniten-
ciaria de Pedrinhas, tendo sua capacidade inicial 
para 208 (duzentos e oito) presos. Destina-se ao 
recolhimento de presos provisórios oriundos das 
comarcas do interior do Estado do Maranhão. Foi 
nessa unidade que houve a maior carnificina do 
Sistema Penitenciário Maranhense, onde foram 
trucidados 18 (dezoito) presos. Atualmente pos-
sui uma população carcerária de 283 (duzentos e 
oitenta e três) presos;

4. Penitenciária São Luís I (VER ANEXO B) – Unidade 
construída para servir de segurança máxima no 
Estado do Maranhão, o “espelho” do Sistema. Co-
meçou muito bem, mas no momento está desfi-
gurada de sua origem, pois sua capacidade inicial 
para 104 (centro e quatro) presos, estando esta, 
hoje, estourada por uma população carcerária de 
259 (duzentos e cinquenta e nove) presos;

5. Unidade Prisional de Ressocialização de Pedrei-
ras – Capacidade para 168 presos, hoje tendo 173 
detentos. Unidade destinada aos presos senten-
ciados, tendo como responsável a Associação de 
Proteção e Amparo aos Condenados (APAC), no 
entanto a referida unidade também acomoda 
presos provisórios. O grande agravante é que o 
sistema APAC funciona somente com voluntá-
rios, o que não acontece aqui no Maranhão, pois 
todos os seus funcionários recebem em média 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, sendo que o 
repasse mensal do Governo do Estado de apro-
ximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é 
usado apenas na administração da unidade, as 
demais despesas com segurança e alimentação 
de presos, além de administrativos são pagas 
pelo Estado, sendo que o sistema APAC não tra-
balha com agentes penitenciários armados, o 
que ocorre nesta unidade, embora apenas dois 
agentes sejam responsáveis por toda a rotina diá-
ria das ações penitenciárias, o que é um extremo 
absurdo;

6. Unidade Prisional de Ressocialização de Timon – 
Unidade destinada aos presos sentenciados, no 
entanto acomoda presos provisórios masculinos 
e femininos. Sua capacidade inicial é para 168 
(cento e sessenta e oito) presos, atualmente aco-
modando 340 (trezentos e quarenta) internos. 
A juíza titular da 3ª vara Criminal de Timon, Dra. 
Lewman de Moura Silva interditou parcialmente 
esta unidade por constatar falta de condições 
humanas e insalubridade, presença de insetos e 
ratos nas celas;

7. Unidade Prisional de Ressocialização de Davinó-
polis – Capacidade para 106 (cento e seis) pre-
sos. Unidade inaugurada com instalações físicas 
boas, mas o grande problema é que fica em área 
erma com as guaritas sem policiamento, além da 
falta de monitoramento eletrônico, o que causa 
grande apreensão, pois, além disso, o número de 
agentes que prestam serviços na unidade é in-
significante, um agente por plantão, falta desde 
materiais básicos para as atividades do dia a dia, 
sendo que até água são os funcionários que com-
pram para seu consumo diário;

8. Unidade Prisional de Ressocialização de Bacabal 
– Capacidade para 82 (oitenta e dois) presos, hoje 
abrigando 135 (cento e trinta e cinco). Unidade 
com instalação física boa, mas com problemas 
em seu projeto arquitetônico, pois a carceragem 
fica próxima à área administrativa, onde aconte-
ce por parte dos presos o monitoramento duran-
te todo o dia quem entra e quem sai da unidade. 
Essa unidade a presenta problemas de abasteci-
mento de água e problemas também no esgoto, 
onde este jorra para a rua. Faltam agentes e mo-
nitoramento de câmeras;

9. Unidade Prisional de Ressocialização de Santa 
Inês – Capacidade para 78 (setenta e oito) pre-
sos, hoje abrigando 195 (cento e cinco). Unidade 
inaugurada com instalação física boa, apresen-
tado problemas na falta de agentes e monitora-
mento com câmeras. Essa unidade, assim como a 
de Bacabal presenta problemas de abastecimen-
to de água e problemas também no esgoto, onde 
este jorra para a rua;

10. Unidade Prisional de Ressocialização de Paço do 
Lumiar – Unidade adaptada onde funcionava a 
Delegacia de Polícia Civil do Paço do Lumiar. Tra-
ta-se de um prédio que pela sua estrutura e lo-
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calização é pouco recomendado para funcionar 
como presídio, ou seja, não contempla os obje-
tivos para os quais está sendo utilizada. Sua ca-
pacidade é para 40 (quarenta) internos, destinan-
do-se exclusivamente ao recolhimento de presos 
provisórios;

11. Unidade Prisional de Ressocialização do Olho 
D’Água – Unidade adaptada onde funcionava a 
Delegacia Metropolitana de São Luís no Bairro 
do Olho D’Água. Após reforma e ampliação trans-
formou-se em presídio feminino, hoje é uma uni-
dade exclusivamente masculina. Sua capacidade 
é para 86 (oitenta e seis) presos, hoje abrigando 
188 (cento e oitenta e oito) internos;

12. Unidade Prisional de Ressocialização do Monte 
Castelo – Capacidade para 80 (oitenta) presos, 
hoje abrigando 84 (oitenta e quatro) internos. 
Unidade inaugurada com instalação física boa, 
destinada aos presos do regime semiaberto, 
apresentando como problemas principais a falta 
de agentes e condições de trabalho;

13. Unidade Prisional da 10ª Delegacia de Impera-
triz – Hoje, denomina-se Centro de Triagem de 
Imperatriz, abrigando 61 presos, mas tendo sua 
capacidade para somente 35 internos. Unidade 
pertencente à Secretaria de Segurança Pública 
(SSP), mas com presos sob a responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Justiça e da Administra-
ção Penitenciária (SEJAP) com instalações físicas 
precárias, impróprias e inadequadas, tanto para 
os presos como para os servidores, pois estes dis-
põem apenas de uma sala com uns 3m², não ten-
do lugar para tomar banho durante suas 24 horas 
de plantão. São dois agentes por dia que têm por 
tarefa a escolta de presos para o banho de Sol, 
além das demais tarefas de uma unidade penal;

14. Unidade de Regime Disciplinar Diferenciado 
(URDD) – Capacidade para 10 presos, tendo fu-
gido 5, sendo transferidos os outros 4 pela ina-
dequação do local. Unidade criada para tirar das 
demais unidades os presos de alta periculosida-
de e os ameaçados de morte, tanto na Capital 
como no Interior do Maranhão. Por acolher pre-
sos em tais situações deveria ser bem aparelhada 
e vigiada, o que se comprova não ser o caso, pois 
já houve fato de preso ser resgatado de suas de-
pendências;

15. CCPJ1  de Caxias – Capacidade para 80 presos, 
hoje encontrando-se 143 internos. Unidade fa-
lha estrutural e organizacional. Há falta de água 
potável para os servidores e péssimo alojamento, 
sendo os condicionadores de ar comprados pelo 
Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado 
do Maranhão (SINDSPEM). Essa unidade necessi-
ta urgentemente de agentes penitenciários, por-
que o contingente desse estabelecimento, assim 
como de todas as outras unidades é muito redu-
zido;

16. CCPJ de Imperatriz – Capacidade para 280 pre-
sos, hoje contendo 406 internos. Unidade com 
instalação física precária, também com falta de 
agentes, não apresentando condições dignas de 
trabalho, também com lotação além de suas ca-
pacidades – um único agente – que é o chefe de 
plantão, tendo este que se desdobrar para que 
as atividades do dia a dia ocorram normalmen-
te. Está sendo construída no mesmo terreno uma 
nova unidade;

17. CCPJ do Anil – Capacidade para 100 presos, hoje 
contendo 149 internos. Unidade que por diversas 
vezes já foi palco de fugas e mortes. Passou por 
reformas, apresentando problemas de outras uni-
dades do nosso sistema prisional, principalmente 
falta de agentes e inspetores penitenciários;

18. CCPJ de Pedrinhas – Unidade com instalação físi-
ca precária com muitas ocorrências de fugas, ten-
tativas de fugas, mortes e rebeliões. É ao lado da 
CADET que se localizam as duas piores unidades 
de São Luís. É um estabelecimento destinado à 
custódia de presos provisórios, sendo sua capa-
cidade para 160 (cento e sessenta) presos, atual-
mente contendo 330 internos;

19. Casa do Albergado de Imperatriz – Capacidade 
para 40 presos, hoje contendo 73 internos. Uni-
dade apresentando as mesmas necessidades das 
outras, ou seja, faltam condições para que a uni-
dade funcione a contento, como: materiais de ex-
pediente, combustível, internet etc.;

20. Penitenciária Feminina – Apresenta os mesmo 
problemas das demais unidades, sua capacida-
de é para 204 detentas, destinando-se a presas 
condenadas em regime fechada, semiaberto e 
provisório;

1 Central de Custódias de Presos de Justiça
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21. Casa do Albergado Masculino de São Luís – Uni-
dade destinada aos presos do regime aberto. As-
sim como na unidade feminina também necessi-
ta de agentes que controlem a saída e o retorno 
dos internos;

22. Casa do Albergado de Caxias – Capacidade para 
12 internos, contendo 6 internos. Unidade apre-
sentando as mesmas necessidades das outras, 
ou seja, condições para que a unidade funcione 
a contento: falta de material de expediente, com-
bustível etc.;

23. Centro de Detenção Provisório de Açailândia – 
Capacidade para 70 presos, hoje abrigando 119 
internos. Unidade com instalação física precária, 
com número de presos superior à sua capacida-
de, número de Agentes insuficiente para que se 
possa fazer um trabalho a contento: escolta para 
banho de sol, enfermaria, audiências etc. Faltam 
materiais de expediente, combustível etc.

24. Centro de Detenção Provisório de Pedrinhas – 
Capacidade para 402 presos, hoje contendo 412 
internos. Unidade construída em blocos pré-mol-
dados de concreto (VER ANEXO C) tidos como 
anti-fugas, mas na realidade, comprovou-se que 
a verdade é outra, pois já houve várias fugas e 
tentativas de fugas com construção de túneis, 
explosão de muros e derrubada de muros por ve-
ículos pesados, como caçamba e caminhão. Qua-
se todas as celas estão danificadas, quebradas ou 
cerradas, sua capacidade é para 402 (quatrocen-
tos e dois) internos e hoje abriga quase o dobro. 
A unidade é insegura, pois a vigilância/segurança 
interna é realizada por monitores da Empresa VTI, 
que se apresenta totalmente fora dos padrões de 
segurança. Esta unidade destina-se exclusiva-
mente ao recolhimento de presos provisórios. 
Foi nesta unidade que aconteceu a maioria das 
rebeliões e mortes por meio de decapitação (VER 
ANEXO D);

25. Centro de Detenção Provisório de Chapadinha 
– Capacidade para 104 presos, contendo hoje 
118 internos. Unidade com instalação física bas-
tante deteriorada, onde também se encontra as 
mesmas reclamações das demais unidades: falta 
agentes, materiais de expediente, combustível, 
estabelecimento com problema no esgota que 
fica jorrando para a rua. É terceirizada a sua se-
gurança;

26. Centro de Triagem de São Luís – Unidade cons-
truída em um prédio onde funcionava o 12º Dis-
trito Policial, situado ao lado do Centro de Deten-
ção Provisório. Sua capacidade é para 20 (vinte) 
presos, sendo que aloja exclusivamente presos 
de justiça por no máximo uma semana até sua 
transferência para uma das unidades que abriga 
presos provisórios;

27. Regional de Balsas – Capacidade para 96 presos, 
hoje contendo 147 internos. Unidade pertencen-
te à SSP, mas com os presos sob responsabilidade 
da SEJAP, sendo que os agentes que lá trabalham, 
assim como os das demais unidades do interior 
são da capital que vão ganhando diárias, desfal-
cando ainda mais as unidades da capital;

28. Regional de Viana – Capacidade para 25 presos, 
hoje contendo 66 internos.

Diante do exposto, constata-se que em todas as uni-
dades prisionais do Maranhão, a assistência destina-
da aos presos, conforme os Artigos 10 ao 27 da Lei 
7.210, de 11 de Julho de 1984, que institui a Lei de 
Execução Penal (LEP), tem sido obedecida o mínimo 
possível em decorrência das dificuldades elencadas 
no que fora aqui relatado.

4 O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS: SÍN-
TESE HISTÓRICA

A necessidade de uma cadeia pública para o Mara-
nhão data de muitos séculos atrás, mais precisamente 
desde a fundação do Estado.

Em 16 de outubro de 1709, a Câmara oficiou ao Governador Cristovão 
da Costa Ferreira (então no Pará), acusando a recepção do alvará sobre 
a concessão da finta pra as obras da cadeia desta cidade [...]. A câma-
ra Municipal, em 8 de janeiro de 1830, enviou ao Presidente da pro-
víncia a planta de uma nova cadeia para a capital (CASTRO, 1993, p.2).

Com o crescimento do Estado e a preocupação mais 
latente de proteger a sociedade maranhense, espalhada 
em seus interiores surge como requisito primordial da 
segurança pública, a criação e construção de uma peni-
tenciária que viesse a comportar, em um mesmo lugar, 
todos os presos julgados, tanto na Capital, como nos de-
mais municípios. Essa primeira penitenciaria foi regida 
pelo Regulamento de 31 de outubro de 1846, expedido 
pelo Desembargador Manuel Cerqueira Pinto cujo teor 
principal era separar os presos pela ordem ou grau das 
penas. O texto traz as seguintes normas:

A Penitenciária do Estado é o estabelecimento des-
tinado para a execução das penas, conforme o Sistema 
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prescrito no Título 5, livro I, do Código Penal da Repú-
blica e funciona sob inspeção do Chefe de Polícia, en-
quanto não estiverem criados todas as dependências in-
dispensáveis à prática do mesmo Sistema de observará, 
durante o dia o trabalho em comum e durante a noite 
o encarceramento celular, sob o regime rigoroso do si-
lêncio.

O pessoal da Penitenciaria será o seguinte: um Ad-
ministrador, um Enfermeiro, um Médico, um Professor e 
um Amanuense Almoxarife e o Mestre de Oficinas (CAS-
TRO,1993).

Construída, primeiramente, em uma das extremi-
dades da cidade, no bairro do Remédios, destinava-se 
a ser uma casa apenas de correção, assumindo, poste-
riormente, características de uma Penitenciária Estadu-
al: com agentes penitenciários, alimentação, vestuário, 
saúde, remédios pagos pelos cofres públicos. Já nesse 
tempo havia a preocupação em manter os presos fora da 
ociosidade, através de atividades, ocupacionais, como 
oficinas de alfaiate e de sapateiro, que eram oferecidas 
à comunidade carcerária.

Em 1948, o Governador Sebastião Archer da Silva 
autoriza a transferência de Penitenciária do Estado para 
um outro setor, longe da área urbana da ilha de São Luís. 
Essa mudança deveu-se, principalmente, ao péssimo 
estado de conservação em que se encontrava a cadeia 
pública e, ás precárias condições de segurança, já não 
servindo à finalidade a que fora fundada e, também, por 
se encontrar em bairro residencial bastante movimenta-
do. O local escolhido foi o município de Alcântara.

Motivou a preferência, a circunstância de já se encon-
trar, ao tempo, em estudo, um projeto para construção 
de uma Penitenciária Agrícola no referido município 
(CASTRO,1993).

Os mesmos problemas de outrora são detectados 
nesta nova residência. A penitenciária se instala em 
um velho casarão colonial não satisfazendo aos requi-
sitos mínimos de segurança. E, mais ainda, a população 
de Alcântara vê-se prejudicada turisticamente com um 
complexo penitenciário, pois a cidade recebia turistas 
de vários lugares, tanto do Brasil, como do exterior. Por 
ser uma cidade histórica. Alcântara pede a transferência 
da penitenciária para um outro lugar. E tem o seu pedi-
do aceito, novamente se dá a transferência. Volta para a 
Capital mas, desta vez, para uma localidade distante da 
ilha de São Luís: Pedrinhas.

Presos transferidos; a tarde de ontem foram recam-

biado do 1º Distrito Policial, todos os presos que ali se 
encontravam para a nova Penitenciária de Pedrinhas 
que fora inaugurada desde domingo último (Jornal Pe-
queno, 15 de dezembro de1965, CASTRO 1993, p. 25).

A Penitenciária começa a funcionar de forma precá-
ria e até mesmo improvisada. A cozinha, por exemplo, 
é localizada numa pequena casa feita de taipa, coberta 
de telhas; o fogão, uma pequena caldeira funcionando a 
lenha; a luz era fornecida por um motor a óleo e a água 
era de poço. É construída sem muro, e o prédio é cons-
tituído de três andares dos quais apenas o térreo é ocu-
pado pelos detentos. Situada a 28 km da Cidade de São 
Luís, à margem da BR-135, com uma área de 122 hecta-
res, a Penitenciária de Pedrinhas fincou-se, num terreno 
acidentado, de natureza árida, quase imprópria para a 
agricultura. Em 1993, Castro (1993, p.27) descreve-a da 
seguinte forma:

Atualmente o número de internos é 147, dos quais apenas 6 
(seis) aguardam julgamento. Previsto para um efetivo de 150 
homens, para 56 celas com capacidade para dois detentos 
em cada cela, existindo ainda um Pavilhão semi-aberto, onde 
habitam 47 internos classificados no Ótimo Comportamen-
to. As celas de segurança são individuais, em número de 4 
(quatro), onde permanecem detentos que infligem o Regu-
lamento disciplinar [...]. A instrução primária é obrigatória, 
ministrado por 3 professoras contratadas pela FUNDAÇÃO 
do Bem-Estar Social do Maranhão, sob a supervisão de uma 
Assistente Social.

Hoje, a realidade da Penitenciária de Pedrinhas é de-
veras diferente dessa apresentada acima. Primeiramen-
te, porque o Estado do Maranhão, passados mais de 13 
anos (data da publicação do trabalho de Zacarias da 
Silva Castro, arquivista da Penitenciária de Pedrinhas) é 
outro, a cada dia, aumenta em população o que faz com 
que se multipliquem as relações sociais, conseqüente-
mente, elevando a taxa de criminalidade. 

Um agravante para o insucesso desse sistema é a 
desproporção numérica na relação agente-penitenci-
ário X preso. Hoje, temos o Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, porém o fator superlotação combinado com 
o descaso do governo público a torna cada vez mais 
problemática, tanto na sua estrutura física como nos 
demais setores, como médico, hospitalar, educacional, 
profissionalizante, enfim. Além de abrigar todos os ca-
sos de detenção carcerária no Estado, ainda comporta 
um pavilhão feminino.

Os presos são amontoados em celas em péssimo es-
tado de conservação, higiene, arejamento. A atividade 
profissional, ocupacional é pouco direcionada para a re-
cuperação dos detentos que ali se encontram. A educa-
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ção é secundária e a saúde é emergencial. Vários são os 
registros de rebeliões, de assassinatos entre os próprios 
internos e, até mesmo, vitimando agentes penitenciá-
rios, causando um déficit ainda maior no quadro profis-
sional já tão resumindo.

À parte toda essa gama de problemas, trata-se de um 
complexo que se caracteriza, também, pela diversidade. 
Diversidade esta que compõe um celeiro de manifesta-
ções especificas de uma comunidade carcerária, como 
por exemplo, no que diz respeito a uma linguagem, a 
uma simbologia, a um dicionário próprio para a comuni-
cação interna, como forma de sobrevivência e de convi-
vência comunitária. Considerando a importância dessa 
diversidade lingüística nos propusemos, neste trabalho, 
a relatar e registrar aspectos próprios dessa comunidade 
falante.

5 A CRISE NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRI-
NHAS

O sistema carcerário do Maranhão vem sendo foco 
de uma crise que aparentemente não tem fim, pois cada 
vez mais aumenta a violência dentro de seus presídios. 

Vê-se que o Estado apenas aglomera uma grande 
quantidade de pessoas em um mesmo local, sem encon-
trar uma maneira de proporcionar uma ocupação (tra-
balho ou estudo) para os que ainda se encontram cum-
prindo as reprimendas penas com a falta de atividades 
laborais e educativas e, juntamente com a superlotação 
em todos os presídios maranhenses, no que contribui 
bastante para o caos existente no sistema prisional esta-
dual (VER ANEXO E).

Mediante tais circunstancias, aumenta a animosida-
de entre os presos, o que se manifesta através de revol-
tas, brigas, rebeliões, motins e dezenas de assassinatos 
no interior desses presídios. 

Acontece que os presos que ali estão cumprindo pe-
nas ficam ociosos, resultando no que é mais palpável 
para eles, ou seja, o uso de entorpecentes e o intenso 
tráfico de drogas, tanto intramuros como extramuros.

Assim sendo, há uma busca incessante para restabe-
lecer a segurança de dentro e fora dos presídios mara-
nhenses, espera-se que a Administração Pública estabe-
leça diretrizes e soluções imediatas, através de políticas 
de segurança pública voltadas para o sistema prisional 
que produzam bons resultados, pois na prática o proble-
ma é bem mais complexo do que se imagina, resultando 
assim em gastos excessivos para os cofres públicos e não 

trazendo nenhum benefício para a sociedade.

É quase consenso, que a sociedade não encontra 
mais credibilidade nos órgãos que deveriam promover 
a segurança pública, pois a cada dia cresce a violência e 
a criminalidade, não sendo observada nenhuma eficá-
cia nas medidas cautelares adotadas pela Administração 
Pública, no que diz respeito à contenção desses proble-
mas.

A crise no Sistema Penitenciário do Estado do Mara-
nhão se alastrou por conta de três fatores primordiais: a 
falta de investimento por parte do Governo do Estado, a 
terceirização do Sistema Prisional e a perda do controle 
das Unidades Prisionais por parte da SEJAP.

Em meados de 2009, a então Governadora do Estado 
do Maranhão, Roseana Sarney, decretou o fim da aloca-
ção de presos em delegacias da Capital do Estado que 
estavam sob a custódia da Policia Civil, ato esse até lou-
vável, pois, quem tem a prerrogativa de cuidar de presos 
é o Agente Penitenciário; e não, o policial Civil, daí então, 
foram passando todos os presos provisórios para o Siste-
ma Penitenciário. Essa decisão da Governadora foi o pas-
so fundamental para a crise em nosso Sistema Prisional, 
visto que nem no seu governo e nem nos governos an-
teriores não houve investimento no Sistema Prisional do 
Estado em nenhum âmbito, seja na infraestrutura, com 
construções de Unidades Prisionais para o aumento de 
vagas para presos, seja no aumento do material humano 
por meio de concurso público para trabalhar no Sistema 
(Agente Penitenciário e pessoal para a área administra-
tiva). 

Nessa época, o Sistema Prisional já era lotado, es-
tando com o número de vagas bem inferior ao núme-
ro de presos e, com a absorção dos presos provisórios 
vindo das delegacias para o Sistema Prisional o então 
Sistema superlotou. A Governadora Roseana Sarney não 
construiu nenhuma Unidade Prisional para aumentar o 
número do efetivo de Agente Penitenciário, ou seja, au-
mentou-se o número de presos, permaneceu o número 
de vagas para os presos e também permaneceu o nú-
mero de Agentes Penitenciários e os problemas iam só 
aumentando. Contudo, ainda assim estavam sendo con-
trolados e contornáveis pelos Agentes Penitenciários, 
mesmo com seu baixo efetivo. 

O então Governador José Reinaldo Tavares, sucessor 
de Roseana Sarney também não abriu nenhuma vaga 
para preso e muito menos para o Servidor Penitenciá-
rio, tanto para diminuir a superlotação, assim como, di-
minuir o déficit de Servidores Penitenciários no Sistema 
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Penitenciário. Já no Governo de Jackson Lago, pós José 
Reinaldo Tavares, fora construído a Casa de Detenção 
Provisória (CDP DE PEDRINHAS), projeto a prova de fuga, 
ledo engano, ela tinha capacidade para abrigar 402 
(quatrocentos e dois) presos, o famoso Cadeião e para 
suprir a falta de Agente Penitenciário o Governo ao in-
vés de fazer concurso público preferiu contratar pessoas 
para trabalhar nessa Unidade Prisional, por meio de uma 
empresa privada, dando início à terceirização do Siste-
ma Penitenciário do Estado do Maranhão. 

Nesse ínterim, ainda fora construído o Presídio São 
Luís ll, com capacidade para 200 (duzentos) presos, mas 
o quantitativo de presos aumentava dia após dia, que es-
sas 200 (duzentas) vagas abertas não ajudaram em nada 
a diminuição da superlotação e também a quantidade 
de Agentes Penitenciários só diminuía, os terceirizados 
só aumentavam e os problemas como motins, rebeliões 
e fugas iam sendo mais freqüentes dentro do Sistema 
Prisional, até porque já vinha acentuando-se uma rixa 
entre presos da Capital com presos do Interior do Esta-
do, e dessas rixa surgiram as famosas facções. 

Os referidos problemas só se agravaram e sem que 
fossem tomadas as devidas resoluções para dirimir tais 
problemas, em 2010 teve-se uma grande rebelião no 
Presídio São Luis ll, onde duas facções se digladiaram, 
deixando um saldo de 18 presos mortos, dentre os mor-
tos 4 foram decapitados, vários presos feridos, 5 monito-
res foram feitos de reféns e um Agente Penitenciário fora 
alvejado com arma de fogo, não perdeu sua vida, mas 
ficou com seqüelas físicas e psicológicas permanentes.

O tempo passava e o Sistema Penitenciário mesmo 
sem condições devidas, ia gradativamente recebendo 
os prédios onde funcionavam as Delegacias Regionais 
do interior do Estado, já abarrotadas de presos com es-
trutura física inóspita (VER ANEXOS F e G), mesmo as-
sim, funcionaria como mini presídio, mas para esse mini 
presídio funcionassem era preciso a presença do Agente 
Penitenciário e esses Agentes foram sendo retirados gra-
dativamente das Unidades Prisionais da Capital e sendo 
enviados para esses mini presídios no interior do Estado. 

Tal atitude por parte do Governo do Estado foi dimi-
nuindo consideravelmente o efetivo de Agentes Peni-
tenciários nas Unidades Prisionais e, com isso, enfraque-
cendo a segurança interna dessas Unidades Prisionais e 
os mesmos foram sendo substituídos por monitores de 
empresas privadas, profissionais que não tiveram treina-
mento adequado para realizar tais serviços; e por Vigi-
lantes, profissionais treinados para fazerem segurança 

de patrimônio e não para dar segurança em Unidades 
Prisionais. Assim, foi aumentando consideravelmente a 
presença da iniciativa privada dentro do Sistema Peni-
tenciário do Estado, sem critérios de contratação e mui-
tos menos treinamentos adequados para realizarem tais 
trabalho, ao ponto de tanto monitores como Vigilantes, 
apresentarem-se para trabalhar nas Unidades Prisionais 
da Capital e serem reconhecidos pelos Agentes Peniten-
ciários como ex-presos do Sistema Penitenciário do Es-
tado do Maranhão. Essa terceirização foi maléfica para 
o Sistema Penitenciário e, consequentemente, para o 
Estado do Maranhão em todos os sentidos, primeiro que 
onerou demais os cofres públicos, onde o Governo do 
Estado paga para a empresa privada aproximadamen-
te R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada monitor e R$ 
6.000,00 (seis mil reais) por cada vigilante e esses pro-
fissionais recebem em média um salário de aproximada-
mente R$ 800.00 (oitocentos reais) e, em segundo lugar 
por falta de cuidados na contratação dessa mão de obra, 
onde não se sabia quem estava sendo contratado para 
trabalhar no Sistema Prisional e com um baixo salário. 
Esses fatores acabaram contribuindo de forma significa-
tiva para o aumento de entrada de objetos ilícitos nas 
Unidades Prisionais, tais como, celulares, chips, carrega-
dores para celulares, substancias entorpecentes e até ar-
mas de fogo, o que também contribuiu de forma direta 
para o descontrole dentro das Unidades Prisionais.

Em 2013, já tínhamos um cenário propicio aos fatos 
desagradáveis e cruéis que ocorrera no Sistema Peni-
tenciário do Estado, com a fragilidade da segurança 
interna das Unidades Prisionais, pela a falta de Agente 
Penitenciário, a segurança interna em grande parte já 
era feita por monitores da Empresa VTI e por vigilantes 
da Empresa Atlântica e em quase todas as Unidades Pri-
sionais os Agentes Penitenciários estavam reduzidos a 1 
ou 2 Agentes por plantão, e junta-se a tudo isso a vinda 
de um Secretário de Estado que nada fez para contor-
nar os problemas e ao contrário, aumentou mais ainda, 
menosprezou e desrespeitou a categoria de Agente Pe-
nitenciário, onde queria imputar as mazelas do Sistema 
Prisional a essa honrosa classe, colocando nas direções 
das Unidades Prisionais pessoas sem capacidade técnica 
e psicológica para dirigi-las o que contribuiu com a per-
missividade de ilicitudes dentro das Unidades Prisionais 
por partes dos presos, onde os presos tinham todo o tipo 
de regalias, transgrediam as leis dentro dessas Unidades 
Prisionais e não havia nenhum tipo de ação punitiva. 

Ao contrário do relatado, os presos ficavam soltos 
dentro dos blocos das Unidades Prisionais ao ponto de 
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não saberem o real quantitativo de presos dentro dessas 
Unidades Prisionais e com esse cenário, desencadeou-se 
a maior crise do Sistema Penitenciário Maranhense, sen-
do mais de 60 (sessenta) presos mortos, várias rebeliões, 
inúmeras fugas espetaculares por meio de túneis, derru-
bada de muros das Unidades Prisionais, enfrentamento 
de facções rivais dentro das Unidades Prisionais até com 
arma de fogo e tendo como consequências, Unidades 
Prisionais depredadas, patrimônio públicos dilapidados 
e o pior, Agentes Penitenciários que quase perderam 
suas vidas em que muitos foram feridos até por armas de 
fogo e um monitor foi assassinato com tiro de revólver 
pelos presos (VER ANEXO H).

A crise do Sistema Penitenciário do Estado se deu por 
pura falta de gestão e irresponsabilidade por parte do 
Secretário e do Governo do Estado, onde não fez inves-
timentos no Sistema nem em infraestrutura e nem em 
material humano, onde não teve o devido cuidado de 
colocar pessoa com capacidade e responsabilidade para 
gerir o sistema, permitindo que se instala um antro de 
corrupção e cabide de emprego e favores da SEJAP em 
prol de governança e favores políticos. 

A verdade é que no âmbito do Sistema Prisional do 
Estado do Maranhão, o próprio Estado é o maior vio-
lador dos direitos humanos, pois viola os direitos dos 
presos quando não proporciona a eles local digno para 
que possam cumprir suas penas com dignidade, viola 
os direitos dos familiares dos presos e das pessoas que 
visitam as Unidades Prisionais com revistas vexatórias e 
constrangedoras, viola os direitos do cidadãos quando 
permite tantas mortes e fugas assombrando a popula-
ção que fica com medo de mais e mais marginais soltos 
nas ruas e por fim, viola os direitos dos Servidores do Sis-
tema Penitenciários, onde não lhe dá as condições mí-
nimas para que esses profissionais possam desenvolver 
seus trabalhos com segurança e dignidade. 

É por isso que o Estado do Maranhão e o Estado Bra-
sileiro estar respondendo processo na OEA e na ONU por 
ser o Estado, ou seja, o pais que mais viola os direitos 
humanos dentro do cárcere.

5.1 A violência no sistema penitenciário de Pedri-
nhas

Números de homicídios de 2009 a 2014 na Região 
Metropolitana - SÃO LUIS/MA:

514 homicídios foram registrados em 2009;

499 homicídios foram registrados em 2010;

519 homicídios foram registrados em 2011;

635 homicídios foram registrados em 2012;

805 homicídios foram registrados em 2013;

1000 homicídios foram registrados em 2014;

No momento, a capital maranhense tem mil presos 
em cumprimento de pena em regime aberto. No entan-
to, a Casa do Albergado, que deveria receber estes pre-
sos à noite tem apenas sessenta vagas. Como não seria 
possível abrigar todos no local foi necessário conceder 
prisão domiciliar a vários presos. (SINDSPEM).

Segundo informação do Núcleo de Monitoramento 
dos Egressos em Geral (NUMEG), atualmente, dos 1.818 
presos existentes na prisão aberto/domiciliar apenas um 
preso está usando tornozeleira; 528 presos estão no Li-
vramento Condicional; 62 presos estão no Sursis2  e está 
previsto mais 20 presos para usarem as tornozeleiras e 
existem apenas 10 Assistentes Sociais, 06 motoristas e 
06 Agentes Penitenciários para fiscalizar essa enorme 
quantidade de presos, vê-se assim que é impossível a 
fiscalização.

5.1.1 As facções criminosas

As organizações criminosas dedicam-se ao tráfico 
de drogas e outras práticas criminosas dentro da prisão, 
contando do lado externo com redes mais ou menos es-
truturadas de proteção e geração de fundos. Possuem 
regras de convivência que, caso descumpridas podem 
gerar, inclusive, a pena de morte. (FACÇÕES CRIMINOSAS 
..., 2014).

O crime começou a ter uma maior expressão nos 
presídios do Maranhão no inicio deste século, especifi-
camente no Complexo Penitenciário de Pedrinhas nos 
anos de 2003 e 2004, quando presos oriundos das re-
giões Sul e Sudeste começaram a vir para o Maranhão 
no intuito de praticar assaltos a bancos e incrementar o 
tráfico de drogas, passando a cidade de São Luís a fazer 
parte da rota internacional do tráfico de drogas. 

Quando esses criminosos estiveram presos no Com-
plexo Penitenciário de Pedrinhas foram extorquidos, 
agredidos e humilhados pelos presos oriundos de São 
Luís, então aqueles provenientes das regiões Sul e Su-
deste, do interior do Estado e traficantes peruanos e 
bolivianos começaram a se organizar e fundaram um 
pequeno grupo na CCPJ de Pedrinhas para evitar esses 

2 Suspensão condicional da pena, aplicada à execução da pena privativa de 
liberdade, não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro 
anos
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tipos de abusos por parte dos presos da capital. 

Logo, tal ideia foi copiada por alguns presos da CA-
DET, que resolveram criar uma organização no estilo de 
um grupo criminoso do Estado de São Paulo chamado 
Primeiro Comando da Capital (PCC). Desta forma, sur-
gindo o Primeiro Comando do Maranhão (PCM) e assim 
sendo, este grupo começou a organizar o tráfico de dro-
gas dentro e fora dos presídios e assaltos a bancos e car-
ros fortes, arregimentando presos dentro das prisões e 
ex-presidiários para fortalecer o grupo criminoso. 

A fragilidade do sistema de segurança pública e do 
sistema prisional maranhense contribuiu bastante para 
que o referido grupo obtivesse êxito em suas ações cri-
minosas. Em pouco tempo, os presos do interior conse-
guiram dinheiro para financiar uma espécie de asses-
soria jurídica em prol da liberdade dos presos que não 
tinham uma situação jurídica difícil de ser resolvida e 
que, em contra partida trabalhariam para a organização 
PCM, no tráfico, assaltos e em toda sorte de delitos, pois 
quando “caíam” (retornavam) para a prisão, não ficavam 
desamparados por outros presos, pois se intitulavam 
como irmãos praticantes de crimes. 

Conforme Martins apud Rodrigues (2013):

O sistema prisional maranhense, como o do restante do país, 
está controlado por facções do crime organizado que, quan-
do decidem enfrentar as instituições e o Poder do Estado, 
quem paga o preço são pessoas que nada tem que ver com 
isso. Pessoas que, muitas vezes cometeram crimes menores e 
que acabam se tornando vítimas do sistema prisional. [Disse 
o juiz em entrevista à Agência Brasil e ao radiojornalismo da 
Empresa Brasil de Comunicação].

Com o aumento exorbitante da violência dentro das 
prisões da Capital maranhense - Cidade de São Luís - o 
Governo do Estado do Maranhão, através de seus gesto-
res não teve capacidade para resolver tal problemática e 
enviou alguns presos para um presídio federal no Estado 
do Paraná, que não se preparando para recebê-los em 
locais adequados os colocou em carceragens comuns, 
aumentando assim, violência de toda espécie dentro 
dos presídios do Maranhão.

Portanto, os presos de São Luís, quando retornaram 
do presídio federal fundaram o grupo criminoso chama-
do “Bonde dos 40”, pois suas armas preferidas para pra-
ticar crimes são as pistolas .“40” (ponto quarenta), o que 
aumentou a violência dentro e fora dos presídios. Este 
grupo é extremamente violento com suas vitimas, não 
tendo piedade de ninguém em suas ações criminosas. 

5.1.2 Rebeliões, fugas e motins

Rebeliões no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, 
em São Luís, segundo Martins3  apud Rodrigues (2013): 

[...] é mais uma evidência do absoluto descontrole do sistema 
carcerário maranhense [...] o sistema prisional não está apto 
a enfrentar e coibir tentativas de fugas e rebeliões. Situação 
que levou o Conselho a recomendar a construção de unida-
des prisionais no interior do Estado e a contratação de agen-
tes penitenciários.

Encontram-se dentre os crimes cometidos durante 
rebeliões em presídios: sequestros com reféns, homicí-
dios, lesões corporais, resgates de presos, danos ao pa-
trimônio público, evasões mediante violência, torturas, 
motins, facilitações de fugas e fugas em si dentre outros 
(ANEXOS I, J e K).

Até novembro de 2014, aconteceram nos presídios 
maranhenses, os seguintes fatos considerados: tentati-
vas de rebeliões, tentativas de fugas, rebelião, motins, 
princípios de motins e fugas (Quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6):

As fugas fazem parte do dia a dia de uma Unidade 
Prisional e o preso tem a prerrogativa de tentar fugir ou 
fugir, cabendo ao corpo de segurança das Unidades Pri-
sionais evitar tais acontecimentos.

O que está fora do contexto nesses dois últimos anos 
não são as fugas e mortes no Sistema Prisional; e sim, 
essa grande quantidade de fugas, aproximadamente 200 
(duzentos) presos fugiram das Unidades Prisionais e mais 
de 80 (oitenta) presos já morreram no Sistema Prisional 
do Estado do Maranhão por pura irresponsabilidade e 
falta de Gestão por parte da SEJAP e do próprio Governo 
do Estado que não fizeram os investimentos necessários 
para que se tenham Unidades Prisionais com estrutura 
física que dificultasse as ações maléficas dos presos com 
muro de contenção em seu entorno, número maior de 
guaritas de vigilância e essas guaritas providas de pesso-
as gabaritadas para proteger o entorno dessas Unidades 
Prisionais como já fora em outras épocas, quando essas 
guaritas eram ocupadas por Policiais Militares, um corpo 

3 Douglas de Melo Martins. Coordenador do Departamento de Monitora-
mento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Me-
didas Socioeducativas (DMF) do CNJ.

Quadro 1 – Tentativas de rebeliões nos presídios maranhenses

2014

DATAS
DATASNOMES DOS PRESOS

OU
FATOS MOTIVADORESUNIDADES 

PRISIONAIS

07/01 --------- CCPJ de Pedrinhas

11/04 --------- CCPJ de Pedrinhas
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de Segurança formado por Agentes Penitenciários com 
número suficiente e com os aparatos que a categoria 
precisa para desenvolver seus trabalhos com dignidade 
e segurança, com serviço de inteligência para poder an-
tever aos fatos e poder se antecipar aos atos dos presos 
e também com um serviço de monitoramento para que 
haja diariamente e “em loco”, as ações dos presos e com 
isso sejam evitadas as fugas e mortes de presos dentro 
das Unidades Prisionais em todo o Estado do Maranhão. 

Mas, o que verdadeiramente aconteceu durante es-
ses últimos anos, é que o Governo do Estado por meio 
da SEJAP fez tudo ao contrário do que era para ser feito, 
o serviço de inteligência que em outras épocas, mesmo 
com deficiência, funcionava, porém foi extinto; às guari-
tas de vigilâncias que eram ocupadas por Policiais Milita-
res, passaram a ser ocupadas por Vigilantes de Empresa 
privada; o número de Agentes Peniten-
ciários mesmo muito aquém do ideal, 
mas munido de informações do servi-
ço de inteligência, ainda assim evitou 
inúmeras fugas e mortes, também fora 
diminuído gradativamente e até foi 
criado um serviço de monitoramento, 
mas foi tão ínfimo que não deu resulta-
do satisfatório. 

O não serviço satisfatório de moni-
toramento, a extinção do serviço de inteligência, as gua-
ritas de vigilância das Unidades Prisionais sendo ocu-
padas por Vigilantes da Empresa Atlântica, a segurança 
interna sendo feita por pessoas de uma empresa priva-
da de nome VTI e a diminuição dos Agentes Penitenci-
ários dentro das Unidades Prisionais enfraqueceram a 
segurança interna dessas Unidades Prisionais e veio, a 
galope, essa terceirização que proporcionou o aumen-
to considerável da entrada de objetos ilícitos dentro das 
Unidades Prisionais e contribuiu de forma direta para 
as ações maléficas dos presos, proporcionando assim, a 
grande quantidade de fugas e mortes, fugas essas espe-
taculares, com grandes quantidades de túneis, que hoje, 
o terreno embaixo das nossas Unidades Prisionais em 
muitas delas mais parecem um “queijo Suíço” de tantos 
buracos, fugas em massa pela derrubada de muros e ou-
tras tantas fugas pelas guaritas de vigilância por falta de 
vigilantes (VER ANEXOS L e M). 

  É triste a situação do Sistema Prisional do Estado 
do Maranhão, a falta de Unidades Prisionais dignas para 
manter o preso, preso, mas com dignidade, provida de 

aparato de vigilância; a não realização de concurso pú-
blico para contratar Agentes Penitenciários com o quan-
titativo correto para que a segurança interna e externa 
das Unidades Prisionais, assim como as guaritas de vigi-
lância, o monitoramento junto com um serviço de inteli-
gência seja realizados por Agentes Penitenciários e esses 
Agentes terem as devidas condições para desenvolver 
seus trabalhos para dar segurança aos presos, aos visi-
tantes e aos Servidores Penitenciários, fatos desagradá-
veis como os ocorridos continuaram acontecendo com 
bastante frequência. É preciso que o Governo do Estado 
dote a SEJAP de pessoas qualificadas e conhecedoras do 
Sistema Penitenciário do Estado para que sejam realiza-
das as ações e poder proporcionar ao Agente Peniten-
ciário fazer seu trabalho com dignidade e segurança e 
só assim pode-se evitar tais eventos desagradáveis que 
acontecem no Sistema Prisional do Estado do Maranhão.

Quadro 2 – Tentativas de fugas nos presídios maranhenses

2014

DATAS
QUANTIDADE DE PRESOS OU

OCORRENCIAS

NOMES DOS

PRESOS
UNIDADES PRISIONAIS

13/01 01 Claudivan Pereira Reis URDD da Liberdade

31/03 Encontrado buraco na cela 04 ----- CCPJ de Pedrinhas

10/04 Descoberto túnel na cela 05 ----- CCPJ do Anil

22/04 ----- ----- CCPJ de Pedrinhas

30/05 Grades cerradas e túnel ----- Presidios São Luís I e II

Quadro 3 – Rebelião em presidio maranhense

2014

DATA UNIDADE PRISIONAL

04/09 Penitenciaria de Pedrinhas

Quadro 4 – Tentativas de motins nos presídios maranhenses

2014

DATA IDENTIFICAÇÃO UNIDADES PRISIONAIS

16/01
Presos do Bloco 

A
CCPJ de Pedrinhas

03/06 ----- CADET

25/08 ----- UPR de Pedrinhas

03/09 ----- Presidio São Luís I

Quadro 5 – Princípios de motins nos presídios maranhenses

2014

DATA MOTIVOS UNIDADES PRISIONAIS

20/04 Falta d’água Presidio feminino

24/05

Facção tentou quebrar celas 

para entrar em conflito com 

facção rival

CCPJ de Pedrinhas
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Quadro 6 – Fugas nos presídios maranhenses
2014

DATAS
QUANTIDADE

DE
PRESOS

NOMES DOS PRESOS UNIDADES PRISIONAIS

26/01 02 Maciel Roque dos Santos, Manoel Gomes da Silva UPR de Pedrinhas

09/02 01 Bruno Melo da Silva Penitenciária de Pedrinhas

14/02 01 Leandro Santos Souza Penitenciária de Pedrinhas

08/03 07

Francisco Silva de Lima, Manoel Adenir Uchoa Amada, Diego Mora-

es da Fonseca (recapturado), Antonio Francisco de Jesus, Tiago da 

Costa Pereira, Adriano Cabral Fernandes, Leonardo Marques Campos 

Belo

UPR de Pedrinhas

23/03 01 Samuel Martins de Sousa -----

29/03 04
Tiago Cruz da Silva, Ismael de Jesus Campos Abreu, Francisco das 

Chagas Cosmo da Costa, Rafael Santos da Silva
Presídio São Luís I

04/04 10

Eudes Barboza Silva Neto, Adailson da Silva Alves (Dadá), Marcos 

Gomes de Moraes (Marquinho), Junior Teodoro de Oliveira (Catolé), 

Antonio Francisco da Silva Oliveira (Tuica), Robson Muller, Valdemir 

Laurindo Flores (Amarelinho), Danilo Silva, Eduardo Domingos (Ne-

gão ou Dudu), Manuel de Oliveira

-----

21/04 03 ----- CDP de Pedrinhas

07/05 05

Sidney silva (Gamarra), Antonio Cesar Pereira (Coco), Anderson Cley-

ton Silva (Bodão), Luís Cesar Rodrigues (Cesinha), Flávio Barros Oli-

veira

Presídio São Luís I

15/05 03
Roni Thiago Borges Reis, Adriano de Jesus Costa Pereira, Reinaldo 

Costa Araújo (Chocolate)
Penitenciária de Pedrinhas

01/06 02 ----- Penitenciária de Pedrinhas

04/09 01
Lucas Daniel Ribeiro Maranhão – pulou o muro da penitenciaria por-

tando arma
Penitenciária de Pedrinhas

08/09 15 ----- Balsas

10/09 36 ----- CDP

11/09 01 ----- CDP

17/09 13

Alessandro Silva Costa, Arymarcom Carvalho Ribeiro, Cilas Pereira 

Borges, Emerson Costa Diniz, Hudson Sousa, Hellismackson Nunes 

Bayme, Jonatan Braga dos Santos, Maycon Sá Meneses Fontes, Nil-

son Ferreira Gomes, Niner Glaus dos Santos Oliveira, Pedro Henrique 

Machado Silva, Rivaldo Cunha Correa, Wigleny Marques Ramos

Presídio São luís I

08/10 04

Marinaldo Assunção Roxo (Carequinha), Raimundo Oliveira Neto 

(Oliveira), Claudivan Pereira Reis (Caveira), Geovane de Sousa Palha-

no (Bacabal)

URDD

08/10 01 Dhemerson de Lima Dias CDP

20/10 03 Thiago de Sousa, José de Oliveira Júnior, Erivaldo Santos Sousa Presídio São Luís I

09/11 02 Sebastião de Sousa Macário, Sandro Rodrigo de Sousa Leão CADET

16/11 02 Wanderson Gomes Correa, Deyvison Estrela Mendes Presídio São Luís I

19/11 04

Levi Vieira dos Santos (Jr. Catita), Thiago Padilha dos Santos (Tiagui-

nho), Antonio Luís Padilha dos Santos (Lulu), Hamilton de Jesus Fran-

ça dos Santos (Tachinha)

URDD
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Uma das principais causas das rebeliões é o fato do 
sistema não oferecer as condições mínimas necessárias 
para o cumprimento da pena dos detentos, problemas 
estes de fácil solução, como observado abaixo:

a. Manutenção constante do estoque de medica-
mentos da população carcerária, pois a demanda é gran-
de, há atendimento médico de 2ª à 6ª feira. E atendimen-
to diário de enfermagem (24 horas). Atualmente, o que 
recebemos é totalmente insignificante, não suprindo as 
necessidades do dia a dia;

b. Fazer convênios com Departamento Peniten-
ciário (DEPEN), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), para que sejam mi-
nistrados cursos de aprendizagem profissional aos inter-
nos no cumprimento da pena;

c. Aumentar o número de Advogados na assesso-
ria jurídica, e de Assistentes Sociais e de Psicólogos;

d. Alfabetizar todos os internos existentes nos pre-
sídios, pois temos pessoas apenadas há mais de 05 (cin-
co) anos sem saber ler nem escrever;

e. Providenciar fardamento para todos os internos 
de todas as unidades da capital e do interior;

f. Distribuição de material de higiene e limpeza 

tais como: escova de dente, creme dental, desodorante, 
sabonete, papel higiênico e sabão;

g. Incentivar as práticas desportivas reformando os 
campos de futebol e as quadras de esportes, pois os in-
ternos se distraem praticando esportes e lazer; 

h. aquisição de material esportivo para os times de 
futebol que participam do campeonato existente nas 
unidades, confeccionar as equipagens na própria ma-
lharia da penitenciária;

i. providenciar viaturas para o transporte dos in-
ternos aos locais de consultas e exames, evitando perdas 
dos mesmos por falta de viaturas, pois essas consultas e 
exames são conseguidos com muita dificuldade nas re-
des públicas estadual ou municipal.

5.1.3 Mortes

Mediante dados informados pelo Sindicato dos Servi-
dores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão 
(SINDSPEM) até o mês de dezembro do ano de 2014, 
contabilizaram-se 28 (vinte e oito) mortes nos presídios 
maranhenses, o que pode ser detalhadamente conhe-
cido, conforme as informações a seguir: datas, nomes e 
apelidos dos detentos, locais dos acontecimentos e cau-
sas das mortes (QUADRO 7):

Quadro 7 – Mortes nos presídios maranhenses

2014

DATAS NOMES APELIDOS LOCAIS CAUSAS

02/01 1 - Josivaldo Pinheiro Lindoso Bigode CDP Criminal (estrangulamento)

02/01 2 - Sildener Pinheiro Martins CDP Criminal (chuçadas)

21/01 3 - Jó de Sousa Nordosa CCPJ de Pedrinhas Criminal (enforcamento)

22/01 4 - Cledeilson de Jesus Cunha Santa Inês Criminal (estrangulamento)

28/01 5 - Valdiano Fernandes Silva UPR de Balsas Morte após Espancamento

12/02 6 - Joelson da Silva Moreira Índio Delegacia de Itapecuru-Mirim Morte após Espancamento

26/02 7 - João Francisco Diniz Pereira CCPJ do Anil Criminal (enforcamento)

01/03 8 - Pedro Elias Martins Viegas Jacaré CDP Criminal (enforcamento)

14/03 9 - Djalma de Sousa Teles Júnior UPR do Olho D’Água -----

24/03 10 - Antonio André de Sousa Santana Timón Criminal (golpes com espeto de ferro)

12/04 11 - João Altair Oliveira CCPJ de Pedrinhas Criminal (chuçadas)

13/04 12 - Wesley de Sousa Pereira Presidio São Luís I Criminal (enforcamento)

14/04 13 - André Valber Mendes CDP Criminal (enforcamento)

17/04 14 - Laurêncio Silva CCPJ do Anil Criminal (enforcamento)

18/05 15 - Jean Araújo Pereira CCPJ de Pedrinhas Criminal (enforcamento)

30/06 19 - Fábio Robert Costa Pereira Triagem Criminal

01/07 17 - Johnatan da Silva Luz Ferreira Jocozinho CCPJ de Pedrinhas Criminal (espancamento e enforcamento)

02/07 18 - Jarlyson Belfort Cutrim CDP Criminal

17/07 19 - Luís Abreu de Araújo Moleque Doido CCPJ de Pedrinhas Criminal (chuçadas)

08/08 20 – Rafael Alberto Libório Gomes Rafinha Penitenciaria de Pedrinhas Criminal (corpo encontrado em pedaços)

25/08 21 - Aleandro da Conceição Sousa Pequeno UPR de Pedreiras Criminal (estrangulamento)

27/08 22 - Marcos Paulo Ramos Sales Triagem Criminal

04/09 23 - Thiago Costa Santos Índio PP Criminal

13/09 24 - Eduardo César Viegas Cunha Costinha CCPJ de Pedrinhas Criminal (esfaqueado e enrolado em lençol)

19/09 25 - Hélio da Silva Sousa CDP Criminal (enforcamento)

02/10 26 - Douglas Ferreira Coêlho Penitenciaria de Pedrinhas Criminal (enforcamento)

22/10 27 - Wellison Queirós da Silva CADET Criminal (enforcamento)

Fonte: SINDSPEM
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5.1.4 Desaparecimento de presos

No dia 03 de maio de 2013 foi realizada uma reunião 
pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão para ouvir várias denúncias de crimes que ferem 
direitos e a dignidade humana. 

Apesar da comissão ser composta por sete parlamen-
tares titulares, estiveram presentes, apenas a Deputada 
Eliziane Gama, Presidenta e o Deputado Bira do Pindaré. 
Houve neste dia, uma denúncia realizada pela senhora 
Maria da Conceição Silva Rabelo, genitora de Ronalton 
Silva Rabelo, 32 anos, procedente da comarca de Santa 
Inês, que há sete meses se encontrava recolhido ao pre-
sídio São Luís II, indiciado em processo por assalto. 

A mãe do citado presidiário esteve no dia 05 de abril 
para uma visita normal, uma vez que ele já estava ciente 
que seria posto em liberdade até o dia 11 desse mesmo 
mês. A sra. Maria da Conceição não conseguiu falar com 
seu filho, mediante a informação de que estava cumprin-
do uma pena interna com a proibição de não receber vi-
sita. No dia 11, já com o alvará da juíza Larissa Tupinam-
bá, a mãe chegou ao complexo penitenciário com muita 
apreensão devido aos 05 (cinco) assassinatos ocorridos 
dentro do cárcere em uma rebelião. Não lhes fornece-
ram maiores informações e a encaminharam para ver se 
o filho não era um dos mortos dentro do presídio. 

Já no Instituto Médico Legal (IML), ela examinou 
todos os corpos e em nenhum reconheceu o seu filho. 
Como até aquele momento não teve qualquer informa-
ção do filho, a SEJAP, através do seu Secretário chegou a 
insinuar que houve uma facilitação de fuga por servido-
res penitenciários e que ele teria fugido, ela não aceitou 
a justificativa, uma vez que ele sabia que seria posto em 
liberdade e não teria qualquer vantagem em fugir para 
se complicar. A senhora Maria da Conceição Silva Rabelo 
disse à Deputada Eliziane Gama, que ouviu várias ver-
sões sobre o destino dado a seu filho, mas preferiu não 
tomar conhecimento, observando que a responsabilida-
de no seu entendimento estava com o Sistema Carcerá-
rio, que tinha a custódia do seu filho.

A verdade é que o Complexo Penitenciário de Pedri-
nhas é um corredor da morte e que tem se constituído 
com referência para muitas rebeliões, mortes e fugas em 
presídios por todo o país, que diga a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e a Organização das Nações 
Unidas (ONU).

5.2 A regionalização do sistema penitenciário

O modelo de administração do Sistema Penitenciário 
do Estado do Maranhão funciona de forma centralizado-
ra, onde suas ações estão todas concentradas na capital, 
mesmo possuindo unidades no interior estas funcionam 
apenas como ramais das unidades localizadas na capital.

Hoje, as demais unidades da federação já ampliam 
seus discursos sobre a municipalização do sistema peni-
tenciário, enquanto nós não possuímos nem a regiona-
lização de nosso sistema. Vivemos uma pajeia prisional 
e ficamos muito atrás nos assuntos de execução e admi-
nistração prisional.

As unidades do interior funcionam apenas com suas 
estruturas de segurança e mesmo assim de forma precá-
ria, estruturas estas maquiadas para parecerem eficien-
tes e que na verdade estão caminhando para o caos. 

A descentralização desse Sistema não pode mais 
esperar, nós precisamos que a nova administração da 
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do 
Maranhão regionalize a execução prisional, precisamos 
implantar os Sistemas Penitenciários Regionais com 
sede nas cidades pólo de cada região maranhense. Com 
a descentralização da execução prisional devemos des-
centralizar também a administração penitenciaria, crian-
do a Superintendência dos Estabelecimentos Penais do 
Interior e suas Diretorias Regionais. 

Entendemos que a Regionalização do Sistema Peni-
tenciário não é simples, pois necessita de investimentos 
para as construções de novas unidades prisionais para 
as contratações de mão-de-obra especializadas, através 
de concursos públicos e uma nova problemática que é a 
rejeição da população nos locais de implantação dessas 
unidades. Porém necessitamos enfrentar estes proble-
mas agora, não podemos mais esperar.

Por fim, diz-se que as decisões finais são do Governo, 
mas toda a Sociedade Civil organizada, Ministério Públi-
co, Poder Judiciário, Sindicato e Associações de Servido-
res Penitenciários devem participar dos planejamentos 
e das ações de implementação dessas novas unidades e 
da capacitação dos novos funcionários. 

Acredita-se que com a nova administração da SEJAP 
que novos projetos serão implementados para melho-
rar as atividades penitenciárias, pois somos todos ins-
trumentos para ressocializar os internos, o que é nosso 
verdadeiro objetivo.

Firma-se, pois, a posição de estarmos à disposição do 
Governo do Estado do Maranhão para juntos buscarmos 
melhorias para a solução da crise no nosso Sistema Peni-
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tenciário Estadual.   

5.3 Soluções para a superlotação no sistema

Como soluções para a superlotação no Sistema Peni-
tenciário do Estado do Maranhão, encontram-se:

- A construção de presídios regionais com capacida-
de máxima para 150 internos, com a finalidade de tor-
ná-los autossustentáveis. Os detentos teriam ocupação 
definida para a produção de alimentos, oficinas de qua-
lificação profissional e escola, além de terem um acom-
panhamento para a avaliação de comutação das penas, 
sem a perda da realidade de que se tratam de condena-
dos, naturalmente com as observações emanadas da Lei 
de Execuções Penais.

- A qualificação profissional é uma das ações de res-
socialização social mais importante. É um benefício para 
o preso em vários sentidos, na qualificação profissional 
e na redução da pena e, para a sociedade é positivo por-
que a probabilidade do preso reincidir é menor, pois ele 
saindo qualificado ele pode conseguir emprego.

- Educação a cada três dias de trabalho ou a cada 12 
horas de aula, o apenado tem um dia de pena diminuí-
do. Os cursos são disponibilizados também para os fami-
liares dos presos;

- Estimular o trabalho religioso nas unidades prisio-
nais que ajuda a pacificar os presídios. "O trabalho espiri-
tual desenvolvidos nas unidades prisionais deixa de cer-
ta forma o ambiente mais tranquilo. Essas parcerias com 
as igrejas tantos as evangélicas quanto à igreja católica 
é algo extremamente positivo e contribui bastante para 
a reinserção social;

- A superlotação deve ser solucionada ou minimizada 
com a inauguração dos presídios e das unidades prisio-
nais nos município de Imperatriz, Davinópolis, Açailân-
dia, Codó e Pinheiro e com a criação dos Centros de Res-
socialização em Santa Inês, Rosário e Bacabal;

- O nosso Estado, por exemplo, tem um déficit de 
aproximadamente 2000 (duas mil) vagas no sistema 
prisional e este tema não é tratado como prioridade. Os 
governos, de uma maneira geral, não se apercebem que 
o quadro de superlotação carcerária produz, mais cedo 
ou mais tarde, condições para que a violência extravase 
os muros das unidades prisionais com sérios prejuízos 
à sociedade e ao Estado, além das constantes rebeliões;

- A retirada dos 60 (sessenta) presos com deficiência 
mental para uma casa de repouso, pois os mesmos es-
tão cumprindo pena em várias unidades prisionais do 

sistema carcerário do Estado que não têm estrutura para 
tanto;

- estimular a adoção de penas alternativas, a fim de 
tentar reduzir a superlotação nos presídios, Em relação 
à superlotação, a intenção é estimular – para crimes que 
envolvem menor grau de violência – a aplicação de pe-
nas que não levem necessariamente o autor para a pri-
são. Exemplos de penas como essas seriam a prestação 
de serviço comunitário, monitoramento do condenado 
por meio de tornozeleiras eletrônicas ou prisão domici-
liar;

- Implantação e Instalação de unidades educacionais 
em presídios, melhoria do atendimento de saúde, con-
trole do uso de drogas e capacitação profissional dos 
agentes e dos detentos;

- Implantação de uma política social e humanitária 
para os presos;

- Condições de trabalho para todo o pessoal e trata-
mento dignos e de respeito nas relações humanas com 
os servidores Penitenciários;

- Separar preso provisório do preso condenado (tem 
preso que foi condenado a 60 anos e está na mesma cela 
do preso provisório que este poderá ser inocentado) e 
não manipulado;

- Que as entidades pública e privada denunciem o Sis-
tema Penitenciário do Maranhão como em outros tem-
pos, mobilizando inúmeros segmentos sociais voltados 
para os direitos humanos e fiscalize as irregularidades 
existentes nas unidades prisionais se manifestando pu-
blicamente em defesa da vida. Pois nesta crise, essas enti-
dades ficaram em silêncio, o que é bastante compromete-
dor, a exemplo: a Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Comissão 
de Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Le-
gislativa do Estado, Defensoria Pública, Sociedade Mara-
nhense de Direitos Humanos, Pastoral Carcerária, Comis-
são de Justiça e Paz e a própria Igreja Católica.

6 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL: BREVES RELATOS

A Lei de Execução Penal (LEP), nº 7.210, de 11 de Ju-
lho de 1984, trata sobre o direito do reeducando nas pe-
nitenciárias do Brasil e da sua reintegração à sociedade. 
Diante disso, pode-se contextualizar que a grande alte-
ração no sistema penitenciário brasileiro, visando mini-
mizar os grandes problemas carcerários e, principalmen-
te, como tentativa de redução da população carcerária, 
só aconteceu em 1984 com o advento da Lei nº 7.210/84, 
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de 11 de julho de 1984, pela qual foi instituída a Lei de 
Execuções Penais, que está em vigor atualmente. 

Suas maiores modificações e inovações introduzidas 
dizem respeito à disciplina normativa da omissão, ao 
surgimento do arrependimento posterior, à nova estru-
tura sobre o erro, ao excesso punível alargado a todos 
os casos de exclusão de antijuridicidade, ao concurso 
de pessoas, às novas formas de penas e extinção de pe-
nas acessórias e a abolição de grande parte das medi-
das, quanto à periculosidade presumida. (GOMES NETO, 
2000).

Entre 1891 e 1984 houve várias tentativas de refor-
mulação da LEP, mas até então, não acontecera nenhu-
ma proposta de forma unificada, isso devido ao fato de 
que cada Estado da Federação possuía uma legislação 
própria que regulamentava o sistema de cumprimento 
da pena. Enquanto os penitenciaristas e penalistas da 
época tinham a atenção voltada apenas para a constru-
ção de mais complexos penitenciários, visando abrigar 
os presos de justiça, os quais cresciam vertiginosamen-
te. Quanto a isso, Fadel (2009, p. 4) diz que:

Na contramão desse movimento, a LEP estabeleceu cinco 
pontos fundamentais de classificação dos estabelecimentos 
prisionais:

a. Penitenciária – destinada aos condenados à pena de reclusão, em 
regime fechado (Art. 87);

b. Colônia Agrícola, Industrial ou Similar - são estabelecimentos cons-
truídos para abrigar os presos de justiça cujo cumprimento da pena 
seja em regime semiaberto (Art. 91);

c. Casa do Albergado - destina-se aos presos de justiça cujo cum-
primento de pena privativa de liberdade seja em regime aberto e a 
pena de limitação de final de semana. Nesses estabelecimentos os 
presos trabalham normalmente durante o dia e recolhem-se à noite 
(Art. 93);

d. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – são estabeleci-
mentos destinados aos inimputáveis e semi-inimputáveis (Art., 99), 
ou seja, as pessoas portadoras de doença mental ou desenvolvimen-
to mental incompleto ou retardado, desde que comprovado que o 
agente era portador dessa doença quando da prática da transgres-
são criminal e que era inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato. (Art.26);

e. Cadeia Pública - são estabelecimentos prisionais construídos pró-
ximos de centro urbano destinado a presos provisórios, ou seja, antes 
da sentença condenatória definitiva (Art.102).

Inquestionavelmente, o estatuto da execução penal 
foi um avanço qualitativo e quantitativo enorme no sis-
tema penitenciário brasileiro, isso devido ao fato de que 
anteriormente à lei nº 7.210/84, a execução de pena era 
apenas um expediente administrativo mero consectário 
legal e lógico da condenação. Mas, apesar da constitui-
ção efetiva da norma, tais objetivos ainda não foram al-

cançados, primeiro por não haver uma política criminal 
adequada, e também, por não haver vontade política 
para tanto, não dando então condições de se efetivar 
como autoaplicável. (GOMES NETO, 2000).

A esfera penal, na atual conjuntura, em matéria de 
legislação apresenta o Código Penal com a parte Geral 
introduzida pela Lei nº 7.209/84, a Parte Especial previs-
ta pelo Decreto-lei nº 2.848 (código de 1940); a Lei de 
execuções Penais (Lei nº 7.210) e um grande número de 
leis esparsas, como a relativa ao abuso de autoridade 
(Lei nº 4.898/65), a falimentar (Decreto-lei nº 7.661), a de 
economia popular (Lei nº 1.521), a lei sobre preconcei-
to (Lei nº 7.716), a de imprensa (Lei nº 5.250-revogada), 
o Código Eleitoral (Lei nº 4737), o Código Florestal (Lei 
nº 4.771), a Lei de contravenções penais (Decreto-lei nº 
3.688), a dos crimes hediondos (Lei nº 8.072), a dos direi-
tos do consumidor (Lei nº 8.078) etc. (COSTA, 1991).

Mais recentemente, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei nº 8.069) que manteve a inimputabilidade 
penal para menores de 18 anos, tipificou figuras típicas 
criminais enquanto menor sujeito passivo e, estabeleceu 
especificidades para alguns casos para o agravamento 
da pena. A Lei nº 8.666/93 revoga o artigo nº 355 do Có-
digo Penal, lei que versa sobre licitações. Também a lei nº 
8.930/94, que versa sobre crimes hediondos e ainda as 
novas legislações penais especiais como a Lei nº 9.034/95 
relativa às organizações criminosas; a Lei nº 9.279/96 
que instituiu o Código de Propriedade Industrial; a Lei nº 
9.294/96, referente à restrição e uso de produtos como 
o cigarro e bebidas alcoólicas; a Lei nº 9.296/96 sobre a 
interceptação telefônica; a Lei nº 9.434/97, sobre o trans-
plante de órgãos; a Lei nº 9.437/97 relativa ao porte de 
armas; a Lei nº 9.455/97 referente a crimes de tortura; 
a Lei nº 9.503/97 que versa sobre crimes de trânsito; a 
Lei nº 9.613/98 que legisla a lavagem de valores; e a Lei 
nº 9.609/98, que regulamenta a proteção intelectual dos 
programas de computadores. (BITENCOURT, 2008).

Assim, a atual conjuntura que já era dramática torna-
-se, cada vez mais, um caos, não só pela total ineficiência 
e inoperância das políticas públicas constituídas pelo 
Estado, como também pela sociedade em geral, que 
alheia ao tema prefere desconhecer a conjuntura atual 
ignorando completamente a realidade da gravidade do 
sistema prisional brasileiro. 

A LEP por mais que seja avançada, se não for imple-
mentada para sua plena aplicação acaba por se transfor-
mar em letra morta, devido primeiro à omissão dos po-
deres constituídos e; segundo, pela apatia populacional, 
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o que só inibe a alocação de qualquer tipo de recursos, 
seja de ordem financeira, de material e principalmente 
humana, necessárias à sua implementação. 

A quase completa inexistência de instalações e ade-
quação de funcionamento dos patronados, albergados, 
colônias agrícolas e conselhos de comunidades, bem 
como, a não aplicação de penas alternativas à prisão de 
regime fechado, mais ainda, a precariedade de assistên-
cia ao preso e também às vitimas e aos egressos, ligados 
ainda, à crônica falta de recursos de todos os tipos para o 
sistema penitenciário como um todo, além do descum-
primento da progressão do regime, estão inviabilizando 
por completo a aplicação da lei de execuções penais fa-
zendo com que o sistema tenha que amortizar essas di-
ficuldades, tendo que buscar um escape para tudo isso. 

É nesse quadro que a educação passa a assumir uma 
função preponderante no processo, seja como processo 
de consciência social ou como mecanismo de alienação, 
a escola, e, por conseguinte, a educação passa a ser uma 
das maiores tábuas de salvação do e no sistema.

6.1 Ressocialização: saúde, trabalho e educação

No Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em tempos 
não distantes havia uma fábrica de bolas, uma malharia, 
horta (VER ANEXO N), pocilga, reciclagem de cartuchos 
e artesanato e faziam manutenção dos prédios, ativida-
des laborais que eram realizadas pelos presos, fazendo 
com que, através desses trabalhos tivessem direito às 
benesses da lei, ou seja, à remissão de pena e, ao mesmo 
tempo, trazendo uma ocupação para os que ali se en-
contravam cumprindo pena.

A educação no sistema penitenciário é iniciada a par-
tir da década de 1950. Até o princípio do Século XIX, a 
prisão era utilizada unicamente como um local de con-
tenção de pessoas – uma detenção. Não havia proposta 
de requalificar os presos. Esta proposta surgiu somente 
quando se desenvolveu dentro das prisões os progra-
mas de tratamento. Antes disso, não havia qualquer for-
ma de trabalho, ensino religioso ou laico.

Pensava-se que somente a detenção proporcionaria 
transformação aos indivíduos enclausurados. A ideia era 
que estes refizessem suas existências dentro da prisão 
para depois serem levados de volta à sociedade. Entre-
tanto, percebeu-se o fracasso desse objetivo. Os índices 
de criminalidade e reincidência dos crimes não diminu-
íram e os presos em sua maioria não se transformavam. 
A prisão mostrou-se em sua realidade e em seus efeitos 
visíveis denunciadas como “grande fracasso da justiça 

penal”. (FOUCAULT, 1987).

Assim, somente nos meados dos anos de 1950, cons-
tatou-se o insucesso deste sistema prisional, o que mo-
tivou a busca de novos rumos, ocasionando na inserção 
da educação escolar nas prisões.

Foucault apud Santos (1987, p. 224) diz: “A educação 
do detento é, por parte do poder público, ao mesmo 
tempo uma precaução indispensável no interesse da so-
ciedade e uma obrigação para com o detento”

O Sistema Penitenciário Brasileiro não consegue atin-
gir o seu principal objetivo que é ressocializar os seus 
internos. A superlotação das prisões, as precárias e insa-
lubres instalações físicas, a falta de treinamento dos fun-
cionários responsáveis pela reeducação da população 
carcerária e própria condição social dos que ali habitam, 
são sem sombra de dúvidas, alguns dos principais fato-
res que contribuem para o fracasso do sistema peniten-
ciário brasileiro no tocante a recuperação social dos seus 
internos.

O Estado quando condena um indivíduo que come-
teu um crime contra a sociedade e por conseqüência 
aplica a esse uma pena restritiva da liberdade, teorica-
mente, acredita que após o cumprimento da sentença 
expedida esse indivíduo estará pronto para voltar, em 
harmonia, ao convívio social. O que então se costuma 
chamar de reeducação social, uma espécie de prepara-
ção temporária pela qual precisa passar todo criminoso 
condenado pela justiça.

7 DIREITOS HUMANOS E TORTURA: COMENTÁRIOS

Teoricamente, a finalidade das penas privativas de 
liberdade é a readaptação social do infrator e a preven-
ção da criminalidade. Na prática, a legislação penal e 
o sistema prisional vigentes no Brasil têm se mostrado 
incompatíveis com estes objetivos, em razão das condi-
ções ambientais e subumanas a que são submetidos os 
sentenciados nas prisões brasileiras.

A visão dos direitos humanos é unilateral, onde só o 
agente público é o torturador, assim fica visto o agente 
penitenciário, o agente policial ou o delegado, o poli-
cial militar, o gestor da instituição, muito embora ela se 
proceda em cadeias é o Secretário quem determina ao 
diretor da unidade, ao secretário adjunto e ao diretor da 
unidade cobranças ou regras para aquele agente traba-
lhar. Então o agente penitenciário, que é um agente do 
Estado passa a ser visto como torturador porque é ele 
que cobra serviço como a disciplina e o comportamento 
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do preso.

Ao chegar na cadeia, esse preso a analisa, porque às 
vezes os presos agridem os agentes, tentando atingir a 
racionalidade dos mesmos para que procedam de ma-
neira violenta contra ele, mesmo estando preparado 
para as provocações do preso, há momentos em que o 
servidor sofre uma coação moral. Ex: Um promotor foi 
fazer uma visita no presídio São Luís l e, quando ele se 
aproximou da cela o preso jogou um copo de café quen-
te no rosto dele e ele perdeu a postura e mandou reti-
rar imediatamente o preso para colocar no castigo, isso 
gerar uma indignação, uma revolta daí ela proporciona 
uma tendência natural de defesa e de contra-ataque, 
isto é a famosa tortura psicológica. 

A visão do pessoal que trabalha nos direitos huma-
nos é dar uma impressão de que o preso é um pobre coi-
tado e é imune, que não tem nem um mecanismo para 
se defender. 

Veja-se que o maior torturador é o próprio Estado, 
quando ele não dá condições dignas para o preso, onde 
há a superlotação, ele tortura os familiares do preso 
quando não dá condições para os servidores peniten-
ciários fazerem uma revista que não seja vexatória, ele 
tortura o servidor quando não dá condições de trabalho 
para exercer seu trabalho no padrão para a segurança 
dos presos e dos servidores, ele tortura o preso quando 
deixa ele sem trabalho na ociosidade. 

O Estado cria mecanismos justamente para o preso se 
revoltar lá dentro e passar a agredir as pessoas e quanto 
mais indignação ele proporcionar a este agente público 
e causar um confronto é melhor para os membros dos 
direitos humanos, que mais denúncias farão. Mas quem 
fica com o infeliz nome de torturador é o agente peni-
tenciário que permanece na ponta da linha de frente 
com os presos nos pavilhões e é o agente penitenciário 
que executa a última instância dos erros do Estado. 

Por isso, que o nome do agente ganha a fama de tor-
turador, pois quando chega no agente penitenciário já 
é uma seqüência de erros dos gestores do Governo, de 
cima para baixo, as ações do agente penitenciário são 
impensadas, é faz ou não faz a decisão na hora o mo-
mento que o agente vai agir ele tem fração de segun-
dos para decidir e, quando ele vai abrir uma cela ela já 
está estressado, nervoso e hoje em dia com medo do 
que pode acontecer naquele exato momento de tensão 
com pavilhões superlotado de presos, o agente sem ter 
noção do que fazer com um contingente pequeno de 
agentes penitenciários por irresponsabilidade do poder 

público.

7.1 Omissão das entidades sociais e da imprensa

A omissão de algumas entidades como Poder Judici-
ário, Ministério Público, OAB, Sociedade Maranhense de 
Direitos Humanos, Pastoral Carcerária, Igrejas Católica e 
Evangélica, Poder Legislativo e parte da Imprensa, con-
trasta com a posição do SINDSPEM, a única instituição 
a não se calar (VER APÊNDICE A). As outras se omitiram 
com fatos concretos. 

E por quê? Porque não chamaram o secretario para se 
explicar sobre as barbáries; parece que eles tinham inte-
resses em se abster e não chamar o Estado a responsabi-
lidade e por quer criaram o comitê de gestão integrada 
de pouco ou nada adiantou se com os fatos continuou 
a ocorrer a se matando e tendo fugas e rebeliões e até o 
acordo que foi feito para construir as unidades prisionais 
não foi realizado e por quer que essas entidades que 
compões esses colegiados não tiveram a coragem de 
cobrar da governadora, o único motivo que criaram esse 
comitê de gestão foi para que não houvesse a interven-
ção federal no Sistema Penitenciário do Maranhão por 
quer havia interesses políticos, e por quer o juiz da Vara 
de Execução Penal, não tomou as providencias e por 
quer o Juiz da Vara de Execução Penal foi para o jornal 
as televisões e para as radio, acusar o sindicato sem ter 
prova e o problema era para solucionar o problema do 
sistema penitenciário era para o juiz ingressar com uma 
ação contra o Estado pedindo a solução das matanças 
e não ir na defender o Secretario inoperante e quando 
desfenestaram o secretario por que eles se silenciaram 
são coisa que precisam ser analisado e cobrado. 

No momento que no Brasil a política dos Estado vol-
tado para as unidades prisionais é acabar com a terceiri-
zação aqui no Maranhão estamos na contra mão tirando 
o pessoal preparado qualificado para se terceirizar com 
o objetivo de favorecer a corrupção através da politica-
gem com os contratos ilícitos com as empresas, super-
faturando os devidos valores e pagando os monitores o 
valor de um mil reais e que a mesma empresa recebe por 
monitor e vigilante cinco mil reais.

8 CONCLUSÃO

A crise no Sistema Penitenciário Maranhense ECLO-
DIU, aproximadamente, no mês de setembro do ano de 
2013 e vem se prolongando até hoje, sem que o poder 
público encontre soluções para o problema. 

Essa crise está, basicamente, concentrada no Com-
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plexo Penitenciário de Pedrinhas, bairro da zona rural 
da capital de São Luís, onde se encontram localizados 
várias unidades prisionais, como: Penitenciária de Pedri-
nhas, Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas, Cen-
tral de Custódia de Presos de Justiça de Pedrinhas, Casa 
de Detenção, Presidio de São Luís, Penitenciária Femini-
na e Centro de Triagem e o Presídio São Luís III.

Há uma guerra deflagrada por territórios e pelo co-
mando do tráfico de drogas que vem se alastrando, tan-
to fora como dentro das unidades penais e prisionais, 
onde encontram forças (recursos financeiros) no tráfico 
de drogas. Esta violência sem limites se concentra nos 
bairros da grande área metropolitana da cidade de São 
Luís abrangendo também os municípios de São José de 
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

Por existir dentro dos presídios da capital, a aglome-
ração de presos de várias regiões do Estado, como tam-
bém de várias localidades de São Luís, fazendo com que 
essa problemática tenha como consequência mortes, 
contendas e brigas internas entre os presos que ali se 
encontram cumprindo penas e que alguns se intitulam 
“chefes” de facções criminosas, que por sua vez, ainda 
conseguem comandar o tráfico de drogas de dentro dos 
presídios, evidenciando assim, a fragilidade em que se 
encontra a segurança dos presídios existentes.

No intuito de superar a crise no sistema penitenciário, 
a maneira que a Administração Pública encontrou para 
resolver a situação caótica em que se encontra o sistema 
carcerário foi a construção e reforma de presídios, mas 
muito embora essa mesma medida tenha sido adotada 
no ano de 2007, quando foi construído o CDP, edifica-
do para ser um presídio de segurança máxima, este não 
produziu muita eficácia, pois o índice de violência (mor-
tes, rebeliões e fugas) não acabou e também não dimi-
nuiu, ou seja, aumenta a cada dia, sendo que hoje, este 
mesmo presídio se encontra bem mais deteriorado do 
que os demais. 

Percebe-se então, que a maneira como o poder pú-
blico encontrou para solucionar o problema não surtiu o 
efeito desejado e nem foi suficiente para conter o avanço 
dessa criminalidade, tampouco serve para combater o 
crime organizado de dentro e de fora dos presídios ma-
ranhenses, tendo como consequência o reflexo negativo 
na segurança pública, onde a sociedade fica à mercê de 
cruel e total criminalidade.

Assim, a realidade atual dos presídios do Maranhão 
está longe de alcançar o objetivo ressocializador que 
tem a pena. As condições precárias e a superlotação 

carcerária que contribuem para que as penas tenham 
sentido inverso ao que se busca, que seria a reinserção 
social, e o não cometimento, pelos mesmos indivíduos, 
de novos crimes ao retornarem para a sociedade.

Com a superlotação das penitenciárias, não está sen-
do cumprido também o que dispõe a LEP em seu artigo 
88, que prevê a cela individual ao condenado, e tam-
bém, que o local seja adequado às condições humanas. 
Ainda acerca da lotação dos estabelecimentos penais, a 
LEP prevê em seu artigo 85 que “O estabelecimento pe-
nal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e 
finalidade”.

Ou seja, não se respeita a lei que deveria regulamen-
tar a ressocialização do preso, fazendo portanto, que o 
caráter de ressocialização da pena seja por completo 
desvirtuado. As atuais condições físicas do sistema pe-
nitenciário maranhense acarretam problemas muito 
maiores, que tem como expoente a má acomodação 
dos presos e a própria dificuldade de convivência entre 
eles. Pior ainda, é a convivência de presos de baixa ou 
nenhuma periculosidade com presos altamente perigo-
sos, transformando os presídios em “Escolas do Crime” o 
que agrava a crise carcerária no Maranhão.

REFERENCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. 13. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 447.

CASTRO, Zacarias da Silva. Apontamentos para a história da 

Secretaria de Estado da Justiça do estado do Maranhão 1914 

– 1992. São Luis: Secretaria de Estadual da Justiça do Estado do 

Maranhão,1993.

COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1991, v. 1, t. 1.

FACÇÕES CRIMINOSAS EM SÃO PAULO. Disponível em:< http://

facbr.webnode.com.br/>. Acesso em: 19 de novembro de 2014.

FADEL, Francisco Ubirajara Camargo. Breve história do direito 

penal e da evolução da pena. RECIJUR - Revista Eletrônica de 

Ciências Jurídicas / Faculdade Cenecista de Campo Largo, Paraná, 

Brasil. REJUR | v. 1 | n. 1 | p. 1-11 | outubro/2009. Disponível em: http://

revista.facecla.com.br/index.php/reciju. Acesso em: 17 de nov. de 

2014.

GARUTTI, Selson; OLIVEIRA, Rita de Cássia da Silva. A prisão e o 

sistema penitenciário: uma visão histórica. Universidade Estadual 

de Maringá, 2012. Disponível em:< http://www.ppe.uem.br/

publicacoes/seminario_ppe_2012/trabalhos/co_02/036.pdf>. 

Acesso em: 25 nov. 2014.

GOMES NETO, Pedro Rates. A prisão e o sistema penitenciário: uma 

visão histórica. Canoas: ULBRA, 2000.



CÉZAR BOMBEIROARTIGO

REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br 21REVISTA JURIS - ANO II - Nº5 -  MAIO/JUNHO 2015

LEAL, César Barros. Prisão: Crepúsculo de uma Era. Belo Horizonte: 

Ed. Del Rey, 2001.

LEITE, Christina Laurroudé de Paula. Os revezes da Lei. São Paulo: 

Atlas, 1994.

MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História das cavernas 

ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 1997.

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 7. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. (Volume 1).

RODRIGUES, Alex. Facções criminosas controlam sistema prisional 

maranhense, aponta CNJ. Disponível em: <http://agencia-brasil.

jusbrasil.com.br/noticias/100707642/faccoes-criminosas-controlam-

sistema-prisional-maranhense-aponta-cnj?ref=topic_feed>. Acesso 

em: 19 de nov. de 2014.

SANTOS, Sintia Menezes. Ressocialização através da educação. 

Disponível em:< http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2241/

Ressocializacao-atraves-da-educacao>. Acesso em: 6 dez. 2014.

TELES, Ney Moura. Direito Penal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

(Volume 1).

APÊNDICE A: REIVINDICAÇÔES DO SINDSPEM – SIN-
DICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁ-
RIO DO ESTADO DO MARANHÃO

1. Concurso público para provimento de cargo de 
no mínimo 900 (novecentos) Agentes e Inspeto-
res Penitenciários;

2. Informatização das portarias e permanências de 
todos os Estabelecimentos Penais da capital e do 
interior;

3. Implantação do sistema de vigilância com câme-
ras de vídeo em todas as unidades da capital e do 
interior;

4. Que as diárias sejam pagas conforme, as necessi-
dades dos funcionários nos deslocamentos para 
fora dos domínios de sua unidade de trabalho 
sendo o certo viajar com as diárias no bolso e não 
viajar e esperar meses para receber;

5. Aquisição de armas, munições, coletes, rádios HT 
e equipamentos que tornem as atividades peni-
tenciárias seguras;

6. Qualificação de Agentes, Inspetores e Servidores 
Administrativos, pois, há muito tempo tais servi-
dores não sabem o que é participar de curso de 
aperfeiçoamento;

7. Implantação de funções gratificadas e chefias em 
todas as unidades do Sistema Penitenciário e que 
as direções de todos os estabelecimentos pas-

sem a ter denominação de Supervisão, conforme 
projeto em andamento desde 2003;

8. Unificação das ações de revistas em todas as uni-
dades da capital e do interior.

9. Instalação de máquinas para scanner corporal 
nas salas de revistas.

10. Que o setor de segurança seja o responsável pelo 
sistema de videomonitoramento de todas as uni-
dades.

11. Que seja concedido o adicional de insalubridade 
às enfermeiras e     administrativos que dão apoio 
à segurança trabalhando vinte e quatro horas e 
não recebem tal gratificação.

12. Que a gratificação dos Assistentes de Plantão seja 
condizente com suas funções, pois é ele que du-
rante a noite, finais de semana, feriados ou quan-
do o corpo diretor da unidade não está presente 
quem responde por todas as ações dentro da 
unidade.

13. Que a SEJAP providencie o mais rápido possível a 
confecção das carteiras funcionais dos Agentes e 
Inspetores Penitenciários, que inexplicavelmente 
vem sendo adiados; já com a nova lei do Porte de 
Arma a que esta categoria foi beneficiada

14. Além da falta de viaturas em todas as unidades, 
tanto da capital como do interior, constata-se 
que o ônibus que transporta servidores adminis-
trativos e a segurança do Complexo de Pedrinhas 
encontram-se velhos com pneus desgastados e 
com problemas mecânicos, várias vezes causou 
pânico nos servidores por falta de freios e princí-
pio de incêndio. 



ARTIGO CÉZAR BOMBEIRO

22 REVISTA JURIS - ANO II - Nº5 -  MAIO/JUNHO 2015 REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br

ANEXOS

ANEXO A - Penitenciária de Pedrinhas

ANEXO B - Penitenciária São Luís I
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ANEXOS

ANEXO C - Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas (CDP)

Anexo D - Decapitações
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ANEXOS

Anexo E – Superlotação

Anexos F – Estrutura física inóspita
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ANEXOS

Anexos G – Estrutura física inóspita

Anexo H – Armas de fogo
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ANEXOS

Anexos I – Mortes, danos ao patrimônio público e tortura

Anexos J – Mortes, danos ao patrimônio público e tortura
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ANEXOS

Anexos K – Mortes, danos ao patrimônio público e tortura

Anexo L – Túneis
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ANEXOS

Anexo M – Túneis

Anexo N – Horta (atividade laborativa – educação)


