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Introdução  

O presente paper procura aprofundar as reflexões acadêmicas sobre a construção da 

ordem nas prisões tendo como ponto de partida a experiência da formação e consolidação 

do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema prisional paulista1. 

A presença do PCC no mundo prisional nos permite explorar as recomendações de 

Thomas Mathiesen (1966) para o adensamento da abordagem sociológica sobre as 

prisões. Ele indicou cinco caminhos que poderiam trazer novas contribuições e superar o 

que considerava alguns vícios dos estudos sobre elas: tratar com maior profundidade as 

estruturas formais nas quais se inserem e que regem as prisões para que as análises não 

se limitem às dinâmicas informais ali presentes; considerar as diferenças entre as prisões; 

considerar os aspectos instáveis e cambiantes das prisões; considerar as relações entre a 

prisão e seu entorno; e considerar os efeitos da personalidade sobre as relações sociais 

nas prisões. Cada um desses aspectos será desenvolvido abaixo e em maior ou menor grau 

parece-nos que a análise dos efeitos produzidos pela presença do PCC no cenário prisional 

paulista e nacional propicia terreno fecundo para a abordagem dos pontos sugeridos por 

Mathiesen (1966), no sentido de um maior aprofundamento dos estudos sociológicos 

sobre as prisões. 

O PCC reconfigurou em grande parte a dimensão da ordem nas prisões, em termos da 

forma de exercício do poder, dos elementos constitutivos das hierarquizações e do uso da 

violência. A compreensão dessas transformações nos remete a uma análise sobre a 

questão da legitimidade. Teremos como uma das principais referências a clássica análise 

de Sykes (1974) sobre as formas de manutenção da ordem nas prisões, recorrendo ainda 

às discussões sobre o conceito de legitimidade e suas implicações para o ambiente 

prisional, discutido por Sparks e Bottoms (1995), para analisar a trajetória daquele grupo 

na sua projeção como ator relevante na produção da ordem nas prisões. Além de 

utilizarmos a bibliografia já existente sobre esse grupo, a imprensa como suporte para a 

descrição cronológica dos principais acontecimentos que levam esse grupo à hegemonia 

no sistema prisional paulista, analisaremos os dois estatutos produzidos pelo PCC a fim 

de realizar alguns apontamentos acerca da questão da legitimidade na construção e 

manutenção da ordem nas prisões. 

 

 

                                                           
1 A presente análise tem continuidade com reflexões anteriores - Dias & Salla (2013); Salla & Dias (2012) 

– e também em colaboração com o professor Marcos César Alvarez (vide Alvarez et al., 2013). 
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Relevância no cenário prisional 

Para Mathiesen (1966) os temas prisionais a serem pesquisados precisam ter relevância 

teórica e importância social para que avanços sejam alcançados nesse campo de pesquisa. 

Sustentamos que a presença do fenômeno PCC no universo prisional paulista traz para as 

análises sociológicas desafios teóricos em relação à literatura já existente, que 

discutiremos a seguir, e, ao mesmo tempo, possui relevância do ponto de vista social uma 

vez que dinâmicas criminais contemporâneas têm sofrido a sua influência e uma ampla 

mobilização tem se dado nas políticas penais e nas instituições diretamente vinculadas ao 

campo prisional. 

Se nos estudos sociológicos sobre as prisões, muitas vezes, foram valorizadas as análises 

que colocaram em evidência os aspectos informais que estão presentes nesses ambientes, 

como foram os casos de Clemmer (1958), Sykes (1974), Goffman (1974), entre outros, a 

formação e atuação do PCC se constitui um caso emblemático para se compreender tal 

dimensão. Porém, se dermos a devida atenção, como recomenda Mathiesen (1966), aos 

aspectos formais que estão ali presentes e tivermos uma abordagem mais articulada das 

duas dimensões, formal e informal, por certo um vasto e inovador campo de reflexão se 

desenha. Embora o PCC tenha se originado no ambiente prisional, em composições, 

alianças e dinâmicas inerentes à “sociedade dos cativos”, ou seja, como resultante de uma 

“cultura prisional”, não se pode perder de vista o contexto em que esse grupo emerge. Já 

num ambiente de democratização do país, desde meados da década de 1980, eleva-se o 

debate sobre os direitos dos presos e promulga-se a Lei de Execução Penal; políticas de 

humanização dos presídios colocaram em pauta a necessidade da redução da violência e 

arbitrariedades dos agentes dos agentes do estado, a necessidade do respeito à lei e 

responsabilização dos agressores; ainda que esse ambiente de promoção e proteção aos 

direitos oscilasse, desde então, com retrocessos nas políticas penais e na ação do Estado 

em casos como o 42º. DP, o massacre do Carandiru e tantos outros, não deixaram de 

provocar tensões no debate público uma vez que conflitavam com as garantias legais 

esperadas num estado de direito. Não é, portanto, de se estranhar que o PCC, mesmo 

sendo rebento da criminalidade nas prisões levantasse por diversas vezes a pauta dos 

direitos dos presos sistematicamente não respeitados. Mais que isso, e talvez o mais 

importante, o PCC vai buscar legitimar seu poder e influência sobre a massa carcerária 

erguendo com frequência a bandeira dos direitos que sistematicamente são violados; vai 

buscar a denúncia de tais violações estabelecendo contatos, enviando cartas, para 

organismos e organizações governamentais e não-governamentais. Em suma, a constante 
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violação de direitos nas prisões brasileiras é a base a partir da qual se ancora o discurso 

de legitimidade do PCC diante da população carcerária, num esforço de articular um 

discurso de união entre os presos como forma de enfrentamento ao Estado, considerado 

opressor e injusto. Nesse sentido, o PCC pode ser considerado um caso radical de cultura 

prisional que combina e se articula aos elementos formais que pautam o domínio das 

políticas penais, das instituições de controle social, em particular a polícia e as prisões2.  

A trajetória do PCC no sistema prisional requer, assim, uma análise que combine a 

dimensão informal de sua composição no ambiente prisional e criminal com o próprio 

contexto de extensão das garantias legais vindas na esteira da democratização brasileira 

desde os anos 1980 que, mesmo sendo sistematicamente desrespeitadas, servem de 

elemento articulador das suas ações tanto nos litígios com as autoridades como na busca 

de lastro de legitimidade para o grupo junto à massa carcerária. Melhor seria 

compreendido o PCC dessa forma se essas duas dimensões estivessem combinadas 

evitando-se o unilateralismo tanto das abordagens microssociais e locais como o 

formalismo da leitura dos estatutos jurídicos que se voltam para o crime e a punição.     

Subjacente a esse tipo de análise se coloca a presença da ação do Estado e de seus 

representantes para compreender a sua relação com o mundo do crime e as interferências 

diretas e indiretas que tiveram sobre o próprio PCC. 

Em relação ao segundo ponto destacado por Mathiesen – considerar as diferenças entre 

as prisões – a presença do PCC tem sistematicamente provocado um tratamento mais 

acurado das análises sociológicas sobre aquelas diferenças, uma vez que parece bastante 

singular a experiência de formação e projeção desse grupo em São Paulo em relação às 

prisões de outros estados brasileiros (Dias, 2013). O contexto de um encarceramento 

massivo no Estado de São Paulo, bem como a complexidade de seu sistema prisional, a 

diversificada estrutura funcional dos custodiadores, as ambíguas intervenções no plano 

administrativo e no tratamento penal (que vai do endurecimento e rigor disciplinar às 

disposições e programas de reabilitação social do criminoso), os acordos e acomodações 

com os grupos organizados, a herança de violência presente no sistema com unidades 

prisionais como a Casa de Detenção do Carandiru e o Anexo da Casa de Custódia de 

Taubaté (de extremo rigor disciplinar) são todos aspectos que contribuem para que melhor 

seja realizada a análise sociológica sobre o papel do PCC no sistema prisional, sobretudo 

em relação aos demais contextos estaduais. 

                                                           
2 Holston (2009), de certa forma, também explora essa dimensão de apropriação do discurso dos direitos 

pelos grupos pertencentes ao mundo do crime. 
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Outro ponto importante a considerar nas análises sociológicas sobre as prisões é o foco 

sobre as mudanças mais que sobre os elementos de permanência e reprodução 

organizacional. As condições de emergência do PCC, as disputas internas com outros 

grupos de presos, os conflitos e acomodações com a administração prisional, a posição 

hegemônica que veio a alcançar junto à massa carcerária – são aspectos que 

reconfiguraram substantivamente a dinâmicas das prisões. Mudanças decorrentes da 

presença do PCC são possíveis de serem analisadas em diversos aspectos das prisões 

paulistas como as novas práticas de segurança por parte do staff, as novas formas de 

acomodação na produção da ordem interna, as novas formas de relacionamento entre os 

presos a partir de padrões impostos pelo PCC de proteção aos presos e de exigência de 

lealdade, a alteração na organização mesma das prisões em relação aos objetivos de 

segurança e de ressocialização. Talvez a radicalização de medidas e procedimentos 

adotados no plano da administração voltados para a gestão da segurança seja um dos 

pontos mais destacados de mudança provocados pela presença do PCC. Como um 

exemplo deste último ponto, destacamos a radical separação e segregação entre presos e 

funcionários através da adoção de uma série de medidas que visam restringir ao máximo 

o contato desses dois grupos dentro do espaço prisional.  

Analisamos em outra ocasião um interessante caso de resistência às mudanças da parte 

do staff em relação ao processo de democratização da organização prisional nos anos 

1980 em São Paulo e que pode ser considerada como experiência que uma vez frustrada 

abriu caminho para que grupos como o PCC tivessem espaço para estabelecer um novo 

padrão de relações entre os presos e novas formas de barganha da ordem com a 

administração (ver Alvarez, 2013). Há que se considerar ainda que não são apenas os 

integrantes do staff que podem resistir às mudanças, por exemplo, de uma organização 

puramente custodial para outra voltada para a ressocialização, os próprios presos podem 

ser resistentes a essa mudança no esquema organizacional. E aqui mais uma vez o caso 

do PCC é emblemático por acentuar a identidade do grupo, as lealdades, em torno do 

pertencimento ao mundo do crime e não a uma luta por ampliação de direitos no contexto 

de um discurso vinculado ao ideário ressocializador. Nesse caso, pode-se afirmar que o 

PCC tem uma postura conservadora no sentido de não buscar mudança entre um e outro 

referencial (crime para o não-crime).  

Um outro aspecto que proporciona uma análise sociológica de maior profundidade sobre 

as prisões, segundo Mathiesen (1966), é a relação que elas possuem com seu entorno. 

Parece evidente que nas últimas décadas os estudos sociológicos avançaram bastante 



6 
 

nessa direção e incorporaram a trama de relações que a prisão estabelece não apenas no 

domínio do próprio sistema de justiça como também no contexto mais geral da cultura 

punitiva presente na sociedade. A presença do PCC no cenário prisional paulista, nesse 

sentido, favorece amplamente a análise que busque as conexões entre o dentro e o fora, 

entre os efeitos internos e externos da atuação de um grupo criminoso organizado, as 

reconfigurações organizacionais (na polícia, no Ministério Público, na justiça, no sistema 

penitenciário) que derivaram dessa atuação. Além disso, a atuação do PCC não se limita 

ao interior das prisões, transborda para fora dos seus muros, organiza atividades 

criminosas, tem interferido na vida de populações das periferias e se torna um ator que 

mobiliza diferentes esferas do controle social, tanto em termos de novas formas de 

atuação das forças policiais como demandando a atenção dos serviços de inteligência. E 

mais, não parece restar dúvida que a presença do PCC provocou novo posicionamento da 

opinião pública em relação aos objetivos do sistema penitenciário, ajudou a colocar de 

lado os objetivos de ressocialização dos condenados para objetivos mais abrangentes de 

contenção e de descrença na capacidade de interferência do tratamento penal sobre 

aqueles indivíduos. 

Por fim, Mathiesen (1966) sugere que os estudos sociológicos atribuam maior atenção 

aos aspectos de personalidade dos indivíduos (staff e prisioneiros) no ambiente prisional 

do que aos papéis sociais ali existentes. Na verdade, segundo ele, é necessário dar um 

tratamento analítico para os elementos de personalidade que podem interferir nas 

dinâmicas prisionais uma vez que tais aspectos foram colocados de lado em favor de uma 

preocupação maior com os papéis sociais daqueles indivíduos. A presença do PCC, sob 

esse aspecto, merece uma análise em profundidade, uma vez que esse grupo alterou 

substantivamente a trama de papéis sociais entre os próprios presos, introduzindo novas 

hierarquias, estabelecendo novos papéis (sintonia, disciplina etc.) e ainda reconfigurou as 

relações sociais com os membros do staff. Estes, por sua vez, à medida que o PCC ganhou 

força no interior das prisões, também tiveram boa parte de seus papéis formais e informais 

reestruturados. Trata-se, portanto, de um campo de análise ainda pouco desenvolvido nos 

estudos prisionais no Brasil que remete inclusive à interferência possível ou não de 

aspectos da personalidade de presos ou de funcionários na adesão a esses novos padrões 

de papéis que emergem nas prisões, a adesão ou não aos objetivos formais das unidades 

prisionais. 

Parece-nos, portanto, que a presença do PCC no contexto prisional vai além de um objeto 

de curiosidade pública e se justifica plenamente como desafio para os estudos 
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sociológicos. Embora tenhamos essas dimensões apontadas acima como referências 

necessárias para a análise que se segue, daremos atenção principal para a questão da 

produção da ordem no ambiente prisional e consequentemente a questão da legitimidade. 

Recorremos basicamente à literatura internacional para problematizar essas questões 

contando também com o conhecimento acumulado sobre o percurso do sistema prisional 

paulista e sobre a trajetória desse grupo que se formou no seu interior. 

  

 

A questão da legitimidade 

Um pressuposto básico das análises em torno da prisão é que ali a legitimidade é algo 

problemático. A relação de dominação estabelecida entre os custodiadores e os presos é 

sempre permeada por algum grau de imposição, de constrangimento, enfim de coerção, 

uma vez que os presos não partilham automaticamente do sistema de crenças (ancorado 

inclusive nos dispositivos legais) que permitiriam a eles reconhecer a legitimidade da 

dominação/submissão. Ou seja, a mera investidura legal da prisão e de seus operadores a 

partir do marco jurídico e da aprovação moral da sociedade não são suficientes para que 

se conforme uma ordem interna. Esta é quase sempre instável e, por vezes, tensa em 

decorrência do não reconhecimento de sua legitimidade por parte dos presos que lá são 

mantidos contra a sua vontade, convivem com pessoas que não escolheram e têm suas 

vidas diuturnamente policiadas. Se reconhecemos que a prisão é um sistema de relações 

de poder, então, como sugere Beetham (1991), a busca por legitimação é inerente a esse 

sistema. 

Mas como é possível um pequeno punhado de funcionários das prisões controlar uma 

massa de pessoas, numericamente muito superior, que são mantidas presas contra a sua 

vontade? Como pode esse pequeno grupo de indivíduos impor um conjunto de regras 

sobre aqueles homens encarcerados a ponto de se manter uma determinada ordem interna 

nas prisões? Como podem muitas prisões ter condições completamente insatisfatórias de 

existência, impor severas privações para os confinados e mesmo assim não estarem em 

constante processo de revolta? Quais arranjos internos são possíveis para que a sociedade, 

por meio dos funcionários prisionais, consiga obter dos presos algum grau de obediência 

às regras que ela busca impor? 

Tais perguntas, de certo modo, orientaram a reflexão de autores clássicos nas análises de 

natureza sociológica sobre as prisões como Goffman (1974) e Sykes (1974). Ao analisar 

uma prisão de segurança máxima, Sykes entendia que ela se constituía um “tipo especial 
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de sistema social”, cujos aspectos básicos da vida (trabalho, relações sociais, hierarquias 

etc.) encontravam-se alterados. Nesse sistema, os funcionários exerciam um controle 

quase que total sobre os presos. Sykes chamava a atenção para a necessidade de observar 

de modo mais profundo esse sistema pois é evidente que o respaldo legal e da sociedade 

que os custodiadores possuem não é suficiente para fazer funcionar as prisões. Os presos 

não necessariamente compartilham do mesmo sistema de crenças que informa a 

organização das prisões. A ideia essencial que ele sugere é de que a autoridade tem que 

ser negociada, obtida a obediência e algum grau de legitimidade seja construído. Para que 

a ordem prisional seja mantida e as tensões entre presos e custodiadores não explodam 

em conflitos desestabilizadores, acordos e negociações das regras são pactuados. Assim, 

para que algumas regras formais sejam cumpridas e seguidas outras não-formais acabam 

sendo permitidas ou toleradas. Seria praticamente impossível a manutenção de uma 

ordem prisional sem essa dose de corrupção da autoridade. Em suma, Sykes (1974) 

argumenta que embora o arcabouço jurídico paire sobre a vida da prisão não é suficiente 

para estabelecer uma ordem. Há a incontornável presença de uma economia subterrânea, 

formas de acomodações, de produção de hierarquias e outras dimensões que negociam 

com a estrutura formal uma ordem no interior das prisões. 

Ao estudar várias rebeliões nas prisões norte-americanas Useem e Kimball (1991) 

indicaram que a legitimidade era uma questão crucial na estruturação da ordem 

institucional. No entanto, Carrabine (2005) observou que é possível discutir de forma 

mais ampla a questão legitimidade considerando que rebeliões são eventos excepcionais 

de ruptura da ordem e raros na vida de uma prisão. Segundo ele, há diversas formas ou 

gradações de ordem social prisional mesmo que estejam presentes distribuições não-

legítimas de poder, conflitos entre presos e custodiadores, divisões entre os presos e 

conflitos no âmbito do staff em relação à forma de gerir as prisões (cf. Carrabine, 2005, 

p. 897)  

Isso torna possível em determinadas circunstâncias os presos reconhecerem graus de 

legitimidade do staff prisional e do regime (Sparks e Bottoms, 1995). No entanto, 

enquanto Sykes está destacando os aspectos mais informais da produção da ordem, 

Sparks e Bottoms apontam os elementos formais como a regularidade e eficiência dos 

serviços prestados e também uma percepção de distribuição de procedimentos de 

tratamento justo “bem como qualidade humana na natureza das rotinas” (cf. Sparks e 

Bottoms, 1995, p.45). Para estes autores, seria possível ter alguma legitimidade nas 

prisões quando se produzisse uma ordem na qual estivessem presentes quatro dimensões 
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fundamentais: procedimentos justos, resultados consistentes, qualidade do 

comportamento dos funcionários (uma vez que representam o sistema) e o atendimento 

aos padrões esperados (commonly expected standards). Na medida em que tais aspectos 

não são realizados imprimem um tom de ilegitimidade para o regime da instituição. 

Carrabine (2005) introduz alguns elementos novos na reflexão sobre a legitimidade e a 

ordem na prisão. Além da coerção, das justificativas normativas e do próprio 

envolvimento moral dos presos na sua subordinação, há um elemento que é o que 

Carrabine denomina ritual, a submissão às rotinas prisionais que também contribuem para 

a produção da ordem. Essa submissão aos rituais emprestaria um caráter de fatalismo que 

ajudaria a entender porque as crises de desordem não são tão frequentes mesmo quando 

há déficits de legitimidade. Assim, para Carrabine (2005), as fontes mais comuns da 

ordem envolvem não só a dimensão coercitiva, o uso da força, mas também as interações, 

as persuasões, as obrigações normativas e, ainda, as coações rituais.  

A questão da legitimidade no interior das prisões, portanto, é atravessada por essa 

complexidade de aspectos que envolvem o arcabouço legal, o sistema de justiça, a coação, 

a instabilidade da ordem produzindo tensões e conflitos, os sistemas de crenças 

difundidos na sociedade de uma forma geral e entre os atores diretamente presentes no 

ambiente prisional. É a partir dessa complexidade que passamos a analisar como emerge 

no cenário prisional um emaranhado de elementos que tem conformado a questão da 

legitimidade com a presença do PCC. 

Considerando-se a experiência da presença do PCC é possível formular a hipótese de que 

mais de um sistema de legitimação se dá nas prisões onde ele atua. Ou seja, é possível 

constatar uma esfera de legitimidade que é buscada na relação entre custodiadores e 

presos e que no Brasil apresenta enormes dificuldades de se estabelecer por conta do 

contexto social amplamente desfavorável do ponto de vista moral em reconhecer e 

partilhar a ideia de presos como sujeitos de direitos.  

A elevada dose de coerção presente na existência mesma da prisão tem acréscimos 

substantivos de precariedade que estreitam as possibilidades de um reconhecimento de 

legitimidade da própria prisão por parte dos presos. E mais, há no Brasil um ambiente 

social altamente favorável a uma fratura nas crenças em torno de como devem se 

configurar as prisões, onde é comum o não reconhecimento explícito de uma 

racionalidade fundada nos direitos como elementos estabilizadores da organização 

prisional.  Temos, pois, uma obstrução crônica da legitimidade no interior das prisões, 

uma vez que as referências legais e morais a serem partilhadas diretamente entre presos 
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e custodiadores, mas sobretudo a sua ressonância pela sociedade de uma forma geral, não 

criam tessitura suficiente para tornar estável e com algum grau consistente de 

legitimidade a esfera formal e legal da organização prisional. 

Porém, cabe pensar uma outra esfera de legitimidade que se encontra ao lado desta. Trata-

se da busca de legitimidade da parte do PCC nas suas relações de dominação sobre a 

massa carcerária. Essa busca mobiliza os argumentos que apontam para as falhas do 

Estado em fazer cumprir os dispositivos legais que dariam um devido funcionamento para 

as prisões. Como a ressonância externa é quase surda, o PCC parte para o atendimento de 

algumas das necessidades mais imediatas dos presos como o transporte de familiares nos 

dias de visita, distribuição de produtos de higiene e uma certa proteção contra possíveis 

abusos no tratamento por parte dos custodiadores. Porém, o mais importante é que a 

referência principal envolve um composto de elementos de uma ética do mundo crime, 

lealdades, comportamentos, atitudes, solidariedades que dariam suporte para o 

reconhecimento do grupo como liderança legítima. O diferencial nessa esfera estrita de 

uma legitimidade construída no âmbito das relações de dominação entre os presos sob a 

hegemonia do PCC é que são limitados os espaços de negociação dessas relações e das 

disposições da hierarquia, sendo explicitamente mobilizada a violência ou a sua ameaça 

de emprego em casos de dissidência ou discordância. Nem por isso deixam de ser 

agenciados elementos morais para fundamentar essa posição de mando, como se pode 

verificar nas regras de convívio social no interior das prisões em relação ao 

comportamento com as visitas, à presença de homossexuais, ao trato de arbitragens em 

torno de questões familiares etc. 

A partir dos dois primeiros estatutos produzidos por esse grupo será feita uma análise 

preliminar das questões relacionadas tanto à produção da ordem nas prisões como da 

legitimidade. Apresentamos, também, alguns eventos que levaram o PCC a se tronar um 

ator relevante na produção da ordem interna às prisões e na sua trajetória de dominação 

sobre a população carcerária.  

      

 

A produção da ordem 

A formação do PCC pode ser colocada como desdobramento de uma tendência de 

endurecimento das políticas na área da segurança pública que ocorreu depois do governo 

Montoro (1983-1986) e que se expressou em acontecimentos como a forte repressão aos 

presos numa rebelião na Penitenciária do Estado em 1987 (com 28 mortos), as mortes de 
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presos no 42º. Distrito Policial (18 por asfixia), em 1989, o Massacre do Carandiru (111 

mortes) em 1992, e a manutenção de condições severas de encarceramento em geral 

existentes nas prisões paulistas, principalmente no Anexo da Casa de Custódia de 

Taubaté. E foi exatamente nessa unidade prisional que surgiu, em 1993, o PCC. Em 

termos da reflexão proposta anteriormente é possível analisar o efeito da dimensão 

repressiva na produção da ordem nas prisões, associada às rotineiras condições 

degradadas de encarceramento, produzindo baixos níveis de reconhecimento, entre os 

presos, da legitimidade dessa ordem. O fato mesmo do PCC ter sua origem no Anexo da 

Casa de Custódia de Taubaté é significativo, pois ali o severo regime disciplinar com 

amplas limitações para os presos em termos de mobilidade espacial e tratamento penal, 

sempre tornou a ordem muito mais o resultado de processos coercitivos do que de práticas 

e crenças compartilhadas que pudessem dar um lastro de legitimidade para ela.  

Apesar do grupo ter se formado em 1993, o primeiro estatuto do grupo aparece alguns 

anos depois e apresenta características que permitem compreender quais eram seus 

objetivos fundamentais e as práticas que viriam a ser adotadas. O estatuto vai revelar certo 

partilhamento de crenças em torno dos dispositivos legais que normatizam a organização 

e o funcionamento das prisões, mas ao mesmo tempo apresenta uma posição de 

enfrentamento com as autoridades em torno dos fracassos delas em assegurar um 

cotidiano prisional compatível com aqueles dispositivos. 

Assim, no item 3 o lema do grupo é “A união da Luta contra as injustiças e a opressão 

dentro das prisões”. Mas a posição de denúncia e de enfrentamento às autoridades em 

face da violência presente nas prisões fica ainda mais evidente nos itens 13 e 14. Mais de 

dez anos depois de sua fundação o PCC continuaria a colocar como central a desativação 

do Anexo, unidade de contenção disciplinar na qual a ordem era mantida sob forte regime 

de ameaça e coerção:  

13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra 

novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de 

Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 111 presos foram covardemente 

assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da 

sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos mudar a prática 

carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas, massacres nas 

prisões. 

14. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do 

Estado à desativar aquele Campo de Concentração "anexo" à Casa de 
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Custódia e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do 

Comando, no meio de tantas lutas inglórias e a tantos sofrimentos atrozes. 

Tais diretrizes ficaram evidentes quando ocorreu a chamada megarrebelião de 2001 

provocada pelo PCC que trazia como um dos principais pontos de reivindicação 

exatamente a desativação do Anexo. Em menor escala, brotaram naquela mobilização, 

ímpar até então, de cerca de 30 unidades prisionais em revolta simultânea no estado, as 

denúncias de condições degradas de encarceramento, de violências e arbitrariedades. De 

todo modo com a megarrebelião o PCC exibia um considerável domínio sobre a massa 

carcerária e uma ampla capacidade de enfrentamento das autoridades. 

Ao acionar os referenciais legais e, subjacente a isso, as injustiças produzidas como 

parâmetros para a organização prisional, o PCC se colocava também como interlocutor 

“legítimo” dos presos diante das autoridades, o que ao longo do tempo foi uma fonte de 

empoderamento desse grupo.  

De um lado, o PCC vai levantar tais denúncias diante das autoridades e da sociedade em 

geral, buscando atuar como um interlocutor na negociação da ordem interna das prisões; 

de outro, o estatuto parece ter sido escrito numa clara estratégia para assegurar a lealdade 

daqueles que são ligados ao grupo mas se encontram fora das prisões, para garantir que 

eles cooperem materialmente com os que estão presos e inclusive viabilizem as fugas, 

como se verifica no item 4: “A contribuição daqueles que estão em Liberdade com os 

irmãos dentro da prisão através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de 

resgate.” A ameaça de morte que pairava sobre os parceiros no crime que não estavam 

presos e não colaborassem com os que estavam atrás das grades revela não apenas o tom 

talvez desesperado de muitos para tentar por meio de fugas escapar do encarceramento, 

mas dispunha também sobre o padrão de regramento que o grupo acabaria produzindo na 

relação entre a hierarquia e o restante do grupo. É expressivo, ainda, da lealdade 

produzida a partir da experiência comum do encarceramento, através do 

compartilhamento do sofrimento e do sentimento de injustiça e seria tecida e fortalecida 

através do engajamento no mundo do crime. É o que se observa no item 7: “Aquele que 

estiver em Liberdade "bem estruturado" mas esquecer de contribuir com os irmãos que 

estão na cadeia, serão condenados à morte sem perdão.” 

Além disso, o estatuto traz uma clara preocupação de assegurar a obediência da massa 

carcerária e dos membros do grupo à liderança. Além de apelar para a união em torno das 

adversas condições de encarceramento, duas outras tendências se colocam: estabelece 

rotinas e formas de comportamento a serem seguidos, revestidos por um tom moral e 
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também a lealdade ao Partido, a filiação ao mundo do crime, que ficará mais evidente no 

segundo estatuto que se verá adiante. 

8. Os integrantes do Partido tem que dar bom exemplo à serem seguidos e 

por isso o Partido não admite que haja assalto, estupro e extorsão dentro do 

Sistema. 

9. O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo, 

interesse pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, a hombridade, 

solidariedade e o interesse como ao Bem de todos, porque somos um por 

todos e todos por um.  

Em outros itens do estatuto apela-se para a fidelidade, para o consenso e não são 

permitidas dissidências, discórdias entre os presos, nem se tolera o questionamento das 

lideranças. Na história prisional paulista, ao longo dos anos 1990 e 2000, tais diretrizes 

correram paralelamente às práticas violentas do grupo de aniquilar ou neutralizar os 

presos dissidentes e os grupos inimigos, numa escalada de rebeliões e mortes. 

Esse primeiro estatuto ainda traz uma série de propostas para organizar os presos e 

controlar as atividades criminosas fora dos muros da prisão. Essa lógica de atuação no 

mundo do crime ainda se apresenta no estatuto com a sugestão de união com o Comando 

Vermelho do Rio de Janeiro e de disseminação do grupo pelo Brasil. De certo modo, 

alguns desses traços revelam um momento da história do PCC em que busca consolidar 

o seu poder dentro do sistema prisional e ainda controlar atividades criminais fora das 

prisões.  

As intensas turbulências no sistema prisional paulista nos anos 1990, reveladas pelas 

rebeliões fugas e mortes entre os presos, são indicativas do processo do crescente 

enfrentamento das autoridades pelo PCC e pela sua ascensão e prestígio junto à massa 

carcerária. Pode-se ler esse período de acelerado crescimento nas taxas de 

encarceramento em São Paulo (trazendo um aumento acelerado do número de unidades 

prisionais) e manutenção de condições precárias de habitabilidade e tratamento penal, 

como uma forte crise de legitimidade e ordem. Em termos da leitura de Useem e Kimball 

(1991) havia uma combinação de desorganização do sistema e condições de privação que 

provocavam essa crise de legitimidade.   

Em 2001 com a megarrebelião a hegemonia do PCC junto à massa carcerária parece 

consolidada. Mas, ao mesmo tempo, desencadeou a criação do Regime Disciplinar 

Diferenciado, em 2003, como estratégia das autoridades para tentar neutralizar o grupo. 

O que deu resultado limitado pois, em 2006, o PCC promoveu no Estado de São Paulo, 
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mas sobretudo na Capital, uma série de incêndios a ônibus, atentados a bancos e outros 

estabelecimentos comerciais além de assassinatos de policiais e agentes penitenciários. 

Além disso, 74 unidades prisionais se rebelaram de forma sucessiva, num espaço de 4 

dias. Novamente, o PCC mostrava ampla capacidade de mobilização, agora, explicitando 

a sua expansão para fora do sistema prisional, a partir da organização de ataques que 

acabaram espalhando o medo na população e paralisando a cidade de São Paulo alguns 

dias. Houve uma série de confrontos das forças policiais e o PCC. A crise na área da 

segurança trouxe mudanças no comando da Secretaria da Administração Penitenciária e 

a nova gestão alterou em parte a relação com as lideranças.  

Uma vez conquistada a hegemonia sobre os presos e com a consolidação de seu poder 

sobre as atividades criminais fora das prisões, o PCC redefiniu sua relação com a massa 

carcerária e com os integrantes do grupo, o que se pode constatar com o segundo estatuto 

que passa a circular em 2011. Nesse novo estatuto é bem menor a preocupação com os 

aspectos opressivos do sistema prisional, o que sugere que o primeiro estatuto, com o seu 

caráter denuncista em relação às condições severas de encarceramento (por exemplo em 

relação ao Anexo da Casa de Custódia de Taubaté), destinava-se mais a conseguir a 

adesão dos presos à organização, enquanto neste segundo o poder do grupo dentro das 

prisões está consolidado e cabe estabelecer as regras para a manutenção da hierarquia e 

fidelidade dos membros.  

Além disso, o novo estatuto traz indicações relativas à expansão do PCC para fora do 

sistema prisional 18 anos após o seu surgimento, delineando uma série de regras e 

eventuais punições para suas violações no que diz respeito às atividades econômicas 

ilícitas, aos compromissos financeiros de seus integrantes que estão fora da prisão e às 

ações de enfrentamento com as polícias.  

Em meados da década de 1990, quando o primeiro estatuto é escrito, o PCC está ainda 

em fase disputa, tanto no interior da massa carcerária como na relação com a 

administração, como protagonista relevante na negociação da ordem no interior das 

prisões. Neste segundo, evidencia-se a condição de poder consolidado na produção 

daquela ordem. Quando se compara as instabilidades e rebeliões ocorridas nos anos 1990 

e depois de 2001 nota-se que novos arranjos foram produzidos. Isso não significa que não 

tenham ocorrido instabilidades no âmbito do sistema prisional e 2006 foi um exemplo 

disso. Mas fica evidente ali que o sistema de poder depois de 2001 se reconfigurou tendo 

como elemento chave a hegemonia alcançada pelo PCC.   
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A maior parte dos artigos do segundo estatuto se constitui de diretrizes de conduta para 

os integrantes do grupo, dentro e fora das prisões, apelando fortemente para a união e 

lealdade à hierarquia. Pelo menos três itens desse segundo estatuto referem-se 

explicitamente aos integrantes que estiverem “na rua”, dando diretrizes de 

comportamento e participação nos assuntos do Partido, como por exemplo no item 4º.: 

Aquele integrante que for para a rua tem obrigação de manter o contato com 

a sintonia de sua quebrada ou da quebrada aonde o mesmo estiver, e estar 

sempre à disposição do comando, a organização necessita do empenho e 

união de todos os seus integrantes deixando claro que não somos sócios de 

um clube e sim uma organização criminosa que luta contra opressões e 

injustiças que surge no dia a dia e tentão nos afetar. Sendo assim o comando 

não admite acomodações e fraquezas diante a nossa causa. 

Um traço ainda importante desse segundo estatuto é a radicalização de sua identidade 

como organização criminosa. Já nesse item acima fica explicitada essa tendência. Mas ela 

aparece outras vezes como, por exemplo, no item 2º. em que o objetivo da organização é 

a luta pela “paz, justiça, liberdade, igualdade e união visando crescimento da nossa 

organização respeitando sempre a ética do crime”. O item 6º. também se refere a essa 

ética ao vetar a participação na organização de “estupradores, homossexualismo, 

pedofilia, caguetagem, mentiras, covardias, opressões, chantagem, extorsões, invejas, 

calunias e outros atos que ferem a ética do crime”.  

A mesma adesão ao mundo do crime aparece no item 7º. quando afirma a obrigação dos 

integrantes de ajudarem nas despesas com advogados, diversos auxílios (remédios, cestas 

básicas), transportes de familiares para visitas etc. mas também “na estrutura da luta 

contra nossos inimigos, entre várias situações que fortalece nossa cauza, ou seja o crime 

fortalece o crime, esta é a ideologia”. 

Enquanto no primeiro estatuto fica explícita a intenção de constituir uma aliança com o 

Comando Vermelho do Rio de Janeiro, no segundo fica registrado de forma clara que “o 

Comando não tem coligação com nenhuma facção” (item 13). Ao invés de estabelecer 

vínculos estreitos com alguns grupos, o PCC evidencia a prioridade comercial nas 

relações estabelecidas com eles, independente de eventuais diferenças ideológicas: 

“vivemos em harmonia com facções de outros estados”. Indicativo da ampliação do PCC 

no mundo do crime e nas prisões pelo Brasil, prevendo não apenas a presença de presos 

de facção de outros estados em São Paulo, mas também a de presos do PCC em outros 

estados. Ao mesmo tempo, reforça um importante traço ideológico comum relacionado à 
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ideia do fortalecimento do “crime”, entendido não apenas como um complexo de 

atividades econômicas ilícitas, mas também relacionado a um determinado tipo de 

comportamento e a um forte sentimento de oposição ao Estado, sobretudo ao seu aparato 

repressivo, polícias e administração prisional, como se observa no item abaixo: 

18. Todos os integrantes tem o dever de agir com serenidade em cima de 

opressões, assassinatos e covardias realizadas por agentes penitenciários, 

policiais civis e militares e contra a máquina opressora do estado quando 

algum ato de covardia, extermínio de vida, extorsões que forem 

comprovadas, estiver ocorrendo na rua ou nas cadeias por parte de nossos 

inimigos daremos uma resposta a altura do crime, se alguma vida for tirada 

com estes mecanismos pelos nossos inimigos os integrantes do comando que 

estiverem cadastrados na quebrada do ocorrido deverão se unir e dar o 

mesmo tratamento que eles merecem, vida se paga com vida e sangue se paga 

com sangue.  

Um aspecto fundamental a ser destacado nesse segundo estatuto é que, a partir da 

condição consolidada do grupo e hegemônica sobre os presos, suas lideranças passariam 

a ter um papel de maior relevância na produção da ordem nas prisões, tanto em relação 

às autoridades como em relação à massa carcerária. Assim, nesse estatuto são mais 

numerosas as referências a procedimentos que envolvem os postos hierárquicos do grupo 

– sintonias – tanto para a apresentação de problemas por parte dos membros bem como 

na condição de instâncias decisórias. Menciona-se também os sintonias que são 

referências do grupo nos bairros, deixando evidente que a hierarquia dentro do mundo 

prisional também tem articulações com o lado de fora das prisões. 

Embora não possamos deixar de lado o aspecto ideológico também presente neste 

segundo estatuto relacionado, principalmente, à oposição ao Estado na figura das polícias 

e da administração prisional, percebemos a importância que a arrecadação financeira 

adquiriu, com grande destaque para as obrigações de seus integrantes com o pagamento 

das mensalidades, venda de rifas e com a expansão do comércio de drogas ilícitas.  

Portanto, a dimensão ideológica que se constituiu como base da criação e da consolidação 

do PCC no interior do sistema prisional passa a operar, lado a lado, com uma dimensão 

estritamente econômica a qual, percebemos, adquire uma centralidade que estava ausente 

no primeiro estatuto. Assim, se é certo que a criação do PCC não esteve referida à 

organização de indivíduos com a finalidade de obtenção de lucros através de atividades 

ilícitas e, ao invés disso, esteve muito mais vinculada a uma posição de radical 
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enfrentamento do Estado e de resistência às diversas formas de opressão vivenciadas 

dentro da prisão, as duas décadas de existência do PCC permitiram a diversificação das 

suas atividades com a consolidação de um ethos econômico. Porém, a disseminação de 

um discurso político ideológico de recusa das estruturas formais de poder cada vez mais 

contribui para minar a legitimidade das práticas das agências estatais de controle social 

para amplas parcelas da população. E, ao mesmo tempo, busca a legitimidade de suas 

próprias práticas, ancoradas num conjunto complexo de crenças e de ideias relativas à 

justiça.      

 

 

Arremates 

Através da análise preliminar dos dois estatutos do PCC – entre os quais há um lapso 

temporal de quase 15 anos - considera-se que é possível compreender parte da história 

deste grupo, sublinhando mudanças e persistências tanto no que diz respeito ao repertório 

de ideias que conforma e justifica a sua atuação quanto no que tange às dinâmicas que 

engendra através das relações estabelecidas entre presos/criminosos em geral e entre estes 

e os atores institucionais, sobretudo, polícias e administração prisional. 

A emergência do PCC redefiniu as relações produtoras e mantenedoras da ordem nas 

prisões a partir de meados da década de 1990. Houve uma recomposição que se deu não 

apenas nas negociações locais com as autoridades mas um novo tipo de relação entre o 

grupo e a massa carcerária.  

Nesse sentido uma questão ainda a ser aprofundada diz respeito ao fato de o PCC ter se 

tornado ator político cujo raio de ação extrapola as unidades prisionais locais e adquire 

um caráter sistêmico. Seu espraiamento se deu por quase todo o sistema prisional paulista, 

com mais de cem unidades, e mesmo para outros estados onde produziu uma série de 

efeitos no que diz respeito à manutenção da ordem prisional.  

A ordem, ou ordens prisionais como se refere Carrabine (2005), não é negociada apenas 

pelo jogo dos grupos e atores locais mas recebe a injunção desse ator que tanto interfere 

nas ações das autoridades como no posicionamento dos presos. Essa negociação da ordem 

tem, portanto, um cunho mais ampliado, o que, em relação à literatura existente, parece 

ser inovador para problematizar a questão das formas de dominação e legitimidade nas 

unidades prisionais e, ainda, é dotado de uma centralidade política muito mais abrangente. 

Assim, para a massa dos presos existe o espectro legal que consiste em fundamento para 

a legitimidade, para a aceitação da ordem (além das negociações e outras acomodações), 
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mas a ordem tem para eles um componente que é também o regramento do PCC, formal 

e informal, que se impõe, que demanda lealdades, compromissos, que é ameaça, que é 

coercitivo, que sanciona os comportamentos. 

Um campo promissor de pesquisa se abre com o cenário prisional paulista depois de 2001, 

onde os elementos essenciais da produção da ordem são: a ameaça de uso do RDD 

sobretudo para as lideranças do PCC; ao mesmo tempo, as unidades prisionais lotadas ou 

superlotadas não explodem em movimentos de revolta não somente por conta das sanções 

legais disponíveis, mas por conta de processos de negociação da ordem que envolvem as 

orientações do PCC para as unidades prisionais; há também nesse tabuleiro a existência 

da unidade de Presidente Wenceslau II que concentra a maior parte das lideranças do 

grupo, num regime prisional que não apresenta os rigores do RDD e que parece ter um 

papel fundamental na negociação da ordem prisional. A hegemonia do PCC e a sua 

consolidação no sistema prisional de São Paulo apresenta um dos efeitos paradoxais mais 

importantes, cujo entendimento ainda requer discussão e reflexão: ao mesmo tempo em 

que se apresenta como ator político com capacidade de mobilizar uma ação articulada em 

quase todo o sistema prisional e, com isso, ameaçar politicamente as autoridades 

estaduais, simultaneamente e, por esse mesmo motivo, acaba-se privilegiando formas de 

acomodação e de negociação em que as rupturas da ordem tornam-se cada vez mais raras. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que o PCC demonstra sua capacidade de desestabilizar o 

gigantesco sistema prisional paulista, são mais escassas as rupturas locais da ordem, 

mesmo com o agravamento das condições de encarceramento em parte considerável das 

unidades prisionais pertencentes a esse sistema.  

Isso não significa que a administração não adote medidas de gestão do cotidiano prisional 

que implicam ameaças de transferência, corte de regalias, segregação de presos no seguro 

etc. Porém, todas essas medidas, por vezes de caráter local, parecem se acomodar ou diluir 

numa trama de relações, num pacto não-formal de maior envergadura que produz uma 

ordem que acomoda em boa parte os interesses da administração e das lideranças do 

grupo.  

Finalmente, se a legitimidade nas prisões é algo difícil de se alcançar, por todos os 

motivos expostos neste texto, a experiência prisional paulista (e porque não dizer 

brasileira) traz um componente ainda mais perverso para a massa de presos ‘desfiliada’, 

avulsa.  A manutenção da ordem prisional construída e mantida a partir de formas de 

acomodação absolutamente obscuras, envolvendo a administração prisional e os líderes 

do PCC, implica em impor sobre a massa carcerária a necessidade de suportar condições 
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subumanas de encarceramento como, por exemplo, a convivência de 50, 60 presos numa 

cela com capacidade para 12, além de escassez de alimentação, materiais de higiene 

dentre outros. Neste sentido, na medida em que se consolida como ator político no cenário 

prisional paulista, paradoxalmente, o PCC passa a privilegiar outros elementos como 

condição fundamental para a manutenção da ordem, de forma que a luta contra as 

péssimas condições de encarceramento – que fundamentou a sua criação - passa a figurar 

num segundo plano.  
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