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RESUMO 
 
O presente artigo aborda a problemática da crise carcerária no 
Complexo Penitenciário de Pedrinhas nos últimos dois anos e 
expõe a reiterada violação dos Direitos Humanos no estado. 
Ele objetiva analisar aspectos pertinentes das medidas 
anunciadas pelo Governo do Estado do Maranhão para sanar o 
imbróglio carcerário. Nesse sentido, foram feitos levantamentos 
bibliográfico e documental, além de entrevistas aos órgãos 
competentes. Após a ponderação dos pronunciamentos 
realizados e das políticas públicas adotadas, foi identificada a 
falta de efetividade das mesmas, em paradoxo ao Estado 
Democrático de Direito. 
 
Palavras-chave: Crise Carcerária. Direitos Humanos. Estado. 
Políticas Públicas 
 
ABSTRACT 
 
This article addresses the problem of prison crisis in the 
Penitentiary of Pedrinhas in the last two years and it exposes 
the repeated violation of human rights in the state. It aims to 
analyze relevant aspects of the measures announced by the 
Government of the State of Maranhão to remedy the prison 
mess. In this sense, bibliographic and documentary surveys 
were made, as well as interviews with relevant boards. After 
consideration of the pronouncements made and the public 
policies adopted, we identified the lack of effectiveness of the 
measures in the paradox to the democratic state. 
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1. INTRODUÇÃO 

Falar de políticas públicas para um sistema prisional falido é uma tarefa árdua. 
No entanto, após a chacina no Complexo Penitenciário de Pedrinhas ocorrida de outubro de 
2013 a janeiro de 2014, tornou-se inaceitável para as organizações internacionais e 
principalmente para a população maranhense, a situação degradante e sub-humana em que 
encontravam-se os detentos. Diante dos problemas constatados, exigiu-se atitudes efetivas 
do Governo do Estado do Maranhão, cobrando iniciativas urgentes para diminuir a 
superlotação vigente, além da investigação e responsabilização pelas mortes ocorridas 
dentro do presídio. 

Por intermédio do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, a ONU 
lamentou ter que “mais uma vez, expressar preocupação com o péssimo estado das prisões 
no Brasil e instar as autoridades a tomarem medidas para restaurar a ordem na 
penitenciária de Pedrinhas” (ONU, 2013). Além disso, a ONU postulou que as autoridades 
brasileiras operem uma investigação imediata, justa e efetiva sobre os episódios 
intoleráveis, e ponham em prática o Sistema Nacional de Prevenção e Combate á Tortura 
promulgado no ano de 2013.  

Ruzyk (2010 apud Barroso, 2014) reforça que a vinculação da dignidade da 
pessoa aos direitos humanos é expressa já ao inicio do preâmbulo da própria Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, ao afirmar que “o reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”.  

A preocupação com a dignidade da pessoa humana, a certeza dela como 
pressuposto para uma ordem jurídica justa e sem preconceitos, foi o que deu sustentação 
para a escolha do tema aqui exposto. Logo, no que tange aos direitos dos presos, garantir-
lhes um mínimo de dignidade no cumprimento da pena, como forma de concretização da 
promessa de Estado Democrático de Direito. 

O presente artigo tem o objetivo de expor a realidade carcerária do complexo 
penitenciário de pedrinhas na época da chacina, em contraste com que lhes assegura a 
Constituição, os tratados internacionais e a LEP, além de analisar as medidas anunciadas 
pelo governo do estado do Maranhão e a real efetividade. Para isso, foi utilizada a 
metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, além de entrevistas com os órgãos 
competentes para coleta dos dados aqui expostos.  

O trabalho busca resgatar a realidade precária em que se encontrava o sistema 
prisional maranhense, especificamente o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, 
evidenciando os últimos dois anos, apontando a situação crítica e a repercussão que a 
mesma tomou, fato que ensejou no ano de 2013 a propositura de uma Representação 
perante o Supremo Tribunal Federal, pedindo a intervenção da União no Estado do 
Maranhão, consoante se passa a demonstrar. 

 
 

 
2. BREVE RESGATE HISTÓRICO DA CRISE CARCERÁRIA NO MARANHÃO 

 
O colapso no sistema carcerário maranhense teve seu início no dia 1º de 

outubro de 2013, quando 218 presos foram transferidos para o Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas. O caos se instaurou após tentativas de revistas serem feitas por policiais nas 
celas e ter sido descoberto um túnel que serviria para a fuga de cerca de 60 encarcerados. 
Foi o suficiente para surgir uma das maiores crises do sistema penitenciário brasileiro, onde 
mais de 60 presos foram mortos num palco de violentas rebeliões. Tamanha catástrofe 
tomou grande repercussão no Brasil e no mundo. 

A respeito disso, pronunciou-se a senadora Ana Rita: 



 

 

 

                  

Há presença de facções criminosas que tem o controle interno e que ultrapassa os 
muros dos presídios fazendo articulações, promovendo rebeliões e colocando em 
risco a vida da população […]. O Estado realmente precisa ter controle sobre isso. O 
presídio não pode ficar sob o controle de grupos criminosos. O presídio tem que ficar 
sob o controle das autoridades do Estado […]. O crime organizado no Presídio de 
Pedrinhas está fora do controle do Estado. (Portal de noticias G1 MA, 2014) 

Os efeitos dessa crise realmente não se restringiram aos muros da unidade 
prisional, escutas comprovam que essas facções criminosas mantedoras do controle interno 
do presídio, deram as ordens de ataques no Maranhão, desencadeando pânico na 
população. De dentro do presídio os comandos foram dados para atentados contra a polícia, 
ônibus serem incendiados e em um dos casos, uma criança foi morta pelos criminosos que 
atearam fogo em seu corpo. O terror, a insegurança e a revolta tomaram a sociedade local, 
houve manifestações populares e o horror foi amplamente disseminado através de redes 
sociais. 

Uma inspeção nas unidades carcerárias foi feita pelo juiz auxiliar da presidência 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Douglas de Melo Martins e pelo conselheiro do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Mário Bonsaglia, acompanhado dos 
membros auxiliares do CNMP. Após a semana da vistoria nas unidades, como a Casa de 
Detenção do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, Martins declarou:  

As marcas da tragédia permanecem, A Casa de Detenção está totalmente destruída. 
Inspecionamos também outras unidades do Complexo de Pedrinhas, vimos vários 
túneis utilizados em tentativas de fugas. A situação do Complexo é inviável para ele 
permanecer funcionando. (G1 MA, 2014) 

Essa situação calamitosa colocou em discussão o sistema prisional brasileiro 
como um todo. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e as Organizações 
Anistia Internacional e HumanRigthsWatch pronunciaram-se oficialmente, reprovando os 
abusos de direitos humanos praticados em Pedrinhas, pedindo ainda, a investigação das 
mortes ocorridas no Complexo Penitenciário e os ataques a capital maranhense. Entretanto, 
a diretora executiva do Conectas, Lucia Nader, diz que a responsabilidade pelos crimes em 
pedrinhas recai sobre as autoridades públicas, mas só foram possíveis de acontecer porque 
uma grande parte da sociedade tolera o tratamento inumano dos presídios no Brasil. 

A infausta crise carcerária no Complexo Penitenciário de Pedrinhas foi atribuída 
em grande parte à falta de espaço. Os estabelecimentos inadequados muitas vezes 
comparados a verdadeiros campos de concentração, expõem os detentos a situações 
deploráveis. A superlotação é uma verdadeira violação aos princípios e normas 
constitucionais, acaba por se tornar uma espécie de “sobre pena” para aquele que foi 
submetido a uma pena privativa de liberdade, já que o convívio acaba por trazer uma aflição 
muito maior do que a própria pena. A falta de espaço afasta a possibilidade de 
ressocialização do detento, o que agrava a tensão nos presídios, provocando mais violência 
e rebeliões. 

Em razão desses fatos, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da 
União fazem o pedido de intervenção no Estado do Maranhão e assegura o cumprimento do 
Direito da pessoa humana consoante a Constituição Federal, pois destaca que seja 
reconhecida a violação de direitos humanos dos detentos. 

 
3. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS PRESOS  

 O valor da dignidade humana e os direitos fundamentais constituem a justiça 
e reforça o sistema jurídico brasileiro. Dessa maneira, a Constituição Federal de 1988 
reforça o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos 
humanos no Brasil. Com isso, a dignidade da pessoa humana é pressuposto de Estado 
democrático de Direito, é a referência dos princípios que protege os direitos humanos 
fundamentais. Os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos humanos estão 
acolhidos no Art.4º, inciso II da Constituição Federal de 1988: 

II- prevalência dos direitos humanos  



 

 

 

                  

A Carta Maior incorpora os Tratados Internacionais em seu artigo 5º, onde 
estabelece como um dos princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana: 

III- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 

XLV- nenhuma pena passará da pessoa do condenado; 
XLVI- a lei regulará a individualização da pena; 
XLVII- não haverá penas: e) cruéis. 
XLIX- É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral  
 A dignidade da pessoa humana representa superar a intolerância, violência e 

discriminação, propondo condições materiais de subsistência da pessoa. Portanto, os 
valores ético-jurídicos fornecidos pela democracia fundamentam os valores individuais que 
garante o respeito e a proteção de existência digna, onde são considerados mínimos direitos 
da dignidade dos direitos humanos assegurados a todos os cidadãos brasileiros.   

Nesse sentido, A Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal proporciona em seu 
conteúdo as atribuições do Estado em proteger o direito do detento como objetivo final sua 
reinserção na sociedade. Dispõem nos seus artigos 10 e 11: 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orienta o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art.11. A assistência será: 
I- material 
II- à saúde 
III- jurídica 
IV- educacional 
V- social 
VI- religiosa 

Diante disso, fica claro que a responsabilidade de assistência ao 
condenado é estatal, uma vez que a postura do Estado deve impulsionar o processo 
de democratização e proteção dos Direitos, como preconiza a Lei de Execução 
Penal. Dessa forma, é do Estado, a responsabilidade de oferecer a devida 
assistência ao condenado para a sua integridade física e moral, bem como prevenir 
qualquer tipo de irregularidade ou abuso, como prevê o artigo seguinte:  

Art. 40. Impõe–se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral 
dos condenados e dos presos provisórios. 

Porém, o que observa-se são constantes ofensas a tais preceitos a dignidade 
humana dos encarcerado sendo tais agravos a principal causa das rebeliões nos 
estabelecimentos prisionais. Segundo Carvalho Filho (2014, JUS BRASIL):  

Nas prisões brasileiras a realidade é realmente bem diferente do normatizado. Os 
cativos sofrem constantes agressões, tanto físicas quanto morais, por parte dos 
companheiros de cela e dos agentes do Estado, estes últimos impondo uma espécie 
de regulamento carcerário, que não está consignado na legislação, e funciona como 
uma sanção retributiva ao mau comportamento do preso.  

Diante do exposto, a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada desde o 
início da execução da pena e as autoridades que estão direta ou indiretamente ligadas a 
devem assegurar a proteção dos que estão sob a sua tutela. Então o desafio do Estado é 
garantir condições mínimas existenciais aos encarcerados, concedendo a eles um ambiente 
favorável para atingir o principal objetivo da pena, visto que não é segregar e sim para 
redenção do culpado e advertência dos outros, dando real efetividade aos direitos e 
garantias fundamentais previstas no ordenamento jurídico.  
 

4.  MEDIDAS DO ESTADO 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84


 

 

 

                  

 Em face da situação alarmante em que o sistema penitenciário maranhense 
encontrava-se, o governo estadual decretou estado de calamidade pública, pedindo ajuda a 
Força Nacional. As organizações internacionais exigiam o fim dos incessantes atentados 
contra a dignidade da pessoa humana que se perpetuavam nos presídios do estado 
maranhense, também cobraram políticas públicas efetivas para sanar o problema 
urgentemente. 

O Governo do Estado e o ministro de justiça José Eduardo Cardoso, anunciaram 
a elaboração do plano emergencial para conter a crise em presídios do Maranhão. Ao todo 
foram 11 medidas, dentre elas a criação de um comitê gestor, gerido pela governadora 
Roseana Sarney e supervisionado pelo governo federal. O governo estadual prometeu zerar 
o déficit carcerário no Maranhão, até dezembro de 2014.  

As Medidas anunciadas pelo Governo do Estado e Ministério da Justiça já 
haviam sido implantadas em outros estados brasileiros, o plano prevê: A criação do Comitê 
Gestor de Ações Integradas; Remoção de presos; Mutirão das Defensorias Públicas; Plano 
de ação integrada de inteligência prisional; Reforço no auxílio da Força Nacional; Plano de 
Ação Integrada de Inteligência e Segurança Nacional; Implantação do núcleo de 
atendimento a familiares de presos (saúde e assistência psicológica); Integração do 
Ministério Público e Poder Judiciário; Implantação de plano de atendimento e capacitação 
para policiais que estão envolvidos diretamente em ações de segurança; Penas alternativas 
e monitoramento eletrônico; Além da construção de novas unidades prisionais. 

A superpopulação carcerária é apontada por muitos como um dos principais 
problemas dos presídios brasileiros e a falta de defensores públicos uma das principais 
causas da superlotação. Nesse sentido, será destacada uma das medidas anunciadas no 
plano, as atividades da Força Nacional da Defensoria Pública. O mutirão dos defensores 
públicos analisou 3240 processos, onde foram atendidos vários pedidos de progressão de 
regime, prisão domiciliar, livramento condicional, unificação de penas, remissão de pena, 
indulto, comutação, entre outros. Houve ainda, uma extinção de pena e 165 Habeas Corpus. 

O Ministro Cardoso sobre as medidas anunciadas:  
Algumas dessas ações já foram implantadas em outros estados como Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas, respeitando as competências de cada 
governo, obtendo resultados satisfatórios. E, aqui no Maranhão, teremos 

procedimentos de atuação, formando um plano concreto para enfrentar os problemas. 
(Portal de noticias G1 MA, 2013) 

Das 11 medidas anunciadas, 10 já foram executadas, como o caso do mutirão 
das Defensorias Públicas, além delas, outras medidas adicionais foram tomadas quase que 
imediatamente, a única pendente é a construção de novas unidades prisionais. O Governo 
do Estado garantiu aos representantes do CNJ e do CNPJ, que até o final de 2014 seriam 
entregues 11 novas unidades carcerárias no Maranhão. Segundo o governo estadual, 
seriam investidos mais de 131 milhões de reais para o reaparelhamento do sistema 
penitenciário. O detalhamento das obras prisionais será exposto na tabela abaixo: 

 
Tabela 1 – RELATÓRIO DE OBRAS E REFORMAS DOS ESTABELECIMENTOS 
PRISIONAIS DO MARANHÃO  

ESTABELECIMENTO PENAL VALOR DA OBRA DADOS DE CONCLUSÃO 

CADEIA PÚBLICA DE  SÃO  LUÍS 

GONZAGA - capacidade 312 vagas 

7.118.440,39  Previsto julho de 2015 

CADEIA PÚBLICA DE TIMON - 

capacidade 306 vagas 

12.156.883,53  Previsto março de 2015 

CADEIA PÚBLICA DE PINHEIRO - 

capacidade 306 vagas 

12.426.475,27 Previsto abril de 2015 



 

 

 

                  

CADEIA PÚBLICA DE BALSAS - 

(Reforma e Ampliação) - A unidade 

ficará com 126 vagas 

2.953.492,90 Previsto fevereiro de 2015 

CADEIA PÚBLICA DE 

AÇAILÂNDIA - (Reforma e 

Ampliação) A unidade ficará com 

162 vagas 

2.834.988,00 Previsto janeiro de 2015 

(consta pedido de aditivo de 

90 dias) 

CADEIA PÚBLICA DE CODÓ - 

(Reforma e Ampliação) - A unidade 

ficará com 156 vagas 

3.025.000,03 Previsto maio de 2015 

CADEIA PÚBLICA DE PEDREIRAS 

- (Reforma e Ampliação) - A 

unidade ficará com 120 vagas 

2.621.345,74 Previsto março de 2015 

PENITENCIÁRIA DE IMPERATRIZ 

- capacidade 210 vagas 

3.918.205,86 Previsto abril de 2015 

PRESÍDIO SÃO LUÍS III - 

(Construção e Construção da 

Ampliação) - Ao todo 479 vagas 

25.113.489,28 Concluída 

PRESÍDIO DE COROATÁ - 

capacidade 221 vagas 

13.886.002,40 Concluída 

CADEIA PÚBLICA DE BREJO – 

capacidade 306 vagas 

12.356.718,68 Obra paralisada 

CADEIA PÚBLICA DE SANTA 

INÊS  

11.325.365,31 Obra paralisada (terreno 

embargado) 

Fonte: SEJAP, 2015. 

A Secretária de Justiça e Administração Penitenciária informou que devido à 
comoção local, as unidades carcerárias anteriormente previstas para os municípios Santa 
Inês, Brejo e Magalhães de Almeida, foram paralisadas ou transferidas de localidade. 

Pode observar-se que, apesar do Ministro Eduardo Cardoso e o governo do 
Estado terem se comprometido reiteradamente em entregar obras prisionais até o final de 
2014, com o propósito de sanar a deficiência de vagas prisionais, o que verifica-se na tabela 
acima, é que a maioria das previsões de conclusão de obras, encontram-se em atraso, os 
prazos prolongados, chegam a 7 meses, o que perdura ainda mais um problema crônico do 
sistema prisional maranhense. 

 
CONCLUSÃO 
São estabelecidos na Constituição Federal de 1988 os princípios e garantias 

fundamentais. A Carta Magna, afirma o princípio da dignidade da pessoa humana como 
fundamento intrínseco de todo e qualquer ser humano. Nesse viés, instaura deveres e 
direitos fundamentais incorporados de tratados internacionais de Direitos Humanos, destarte 



 

 

 

                  

garante, o mínimo existencial para uma vida digna, sustentáculo do Estado Democrático de 
Direito.  

Nas prisões brasileiras as condições são péssimas e o Complexo Penitenciário 
de Pedrinhas é um extrato disso. Os presos vivendo em condições aviltantes com a grave 
violação dos seus direitos. Era uma tragédia completamente previsível, haja vista, tamanha 
deficiência na proteção, dos que estão sob a tutela do Estado. O próprio Estado viola os 
direitos dos tutelados, quando do contrario, seu papel seria de principal garantidor. 

É no mínimo preocupante, a indiferença que o Estado mostra diante de 
situações tão complexas e delicadas como essa acontecida no sistema prisional do 
Maranhão. Uma crise carcerária dessas proporções parece ter sido menosprezada, a 
construção de mais unidades prisionais é talvez, a principal medida para que se comece 
falar em ressocialização, no entanto é negligenciada pelo Estado, que basicamente mantém 
marginalizado o detento e não toma as medidas necessárias para prepará-lo para o retorno 
social. A população em sua maioria, infelizmente não tem a preocupação com os presos, a 
ideia de mantê-los afastados de qualquer forma, parece uma justa punição. Entretanto não é 
lembrado que o detento voltará à sociedade, muito menos é questionado, o que se fez para 
propiciar ao preso a construção da sua dignidade, é quase impossível almejar esse ideal, se 
não é dado a eles um ambiente minimamente propício para viverem dignamente e 
ensejarem a redenção.  
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